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 دنتسه نا ربا یامنیس
 نایمب ۰ دنربا_یامنیس ناوجو سل هزان
 ناک دنناوخ زا وضن ۱۰ یماسا * - نییآ و وجدن ناز: ميرواپ

 یلاس دنچ ار یرگیزاب وجئد نازرف

 مودنارفد رد هک اسمنیس هزاتس بت سر یر ور
 دندبدرگ هدن رب و هتسج تک و ش زر نر تا هد درم یاههرهچ نیرتبوبحم زا یکی نولکا

 و هتسباناب :نارگنزاب یایاپ اعنیم هر
 ناریا .امنیس رد تساهلاس هک :رگنزابد .یاهحاامباقیارآو "تا هفر شیپ

 زا زونه < دوچوا نیا و دنراذ تیلاعف  تسا نیا . تن هداد صاصتتا دوخب ار
 رد اهنآ عارآ هدعتو دنشه اه نیرتیوبحم . نازرف مان مدرم یارآ هب هچقتاب ام هع
 انآهب مدرم هقلع هدنهد ناشن « موننارفر مودنارفر ناگدیرگر.تسیل رد مهار وجاد
 یاهنیس ناوج رگیزاب نیرتبوجحم ناوعو
 رد وجلد نازرفزا . ملمنیم صختم ناربا
 (نره یاهنلع) ملیف كپ عف هتفذگ لا
 ملیف كي نیهاب نازرف و دمآرد شیب
 ناوسج رگیزاب نیربوبحم ناونع هتسناوت
 دوسخب < هتخذگ لامرد ار ناریا یاس
 دهد صاصخا

 هتخذا لاسرد 4" یاهراتب نیلپآ مات
 ضرعسیو زا «زره یاهنلع» میف نت
 یاه هرهچ نایمرد زین .دش هتشاذگ, شیامت
 ,دراد یمومخب قاج « موبنارفر بوجب
 مان «.ییایز ,یارآ_ یسکاب:هتبناوت :نیلیآ
 تیبت بوجم هرانمون كي قاب اردوخ
 هک یو جلد نازرف یلک رو , دان
 رد : این هاتس هتفذگ لام مودنارفررخ
 ناشما لاسا : ددتفاد یاج رخآ یاهماقب
 دروخینمشچباهنبرتوبحم _لوفچ رطزد
 اه هرهچ نرتجوجماب زارطخ عقاودو

 وب و یناریا یاهعلف هتبابب یاه هرهچ
 یارآ كره + ام یامتیس راکرپ رگیزا
 یاه هدر رد تاغمان و دنادروآ یناوارف
 نارگیزاب ما راوجرد < مودنارفر ین
 زاهک تا نی . دراد ياچ « هدیزگزب

 .تیفقوم ی هب + مودنارفر نیارد یدنیا
 رسوزج و دناهفای تم هتحالم لباق
 ..دنیآیم رامهب موبنارفر .ناکدیزگ

 هو
 هدیرگربو بویجب نارگیزاب تل هی

 ..ملیف نیرتیوججم : رادیارب # ميلازقايم (ر گیم رگیزابود,مان « مودنارفر
 سو هحفص

 ِف

 +" یناب یروپو یدرونامیا كيپ اعر
 یزاسسب یتعتت یاهمیفرد هشنک لا
 نانچیهواقپاس اب رگیزاب ۲ ناوتب دناناد
 - ميروآم نایب مان ر بوبحم

 دو
 ربناریا یامنیس زاسلیف نیرتوبحم

 شاتبره .. تسا شابره ورخ + لبق لاب
 رامتیس هراتم ناگدنناوخ یارآ تیرکااب
 تسا هتخاب دوخ بیعت ار ناونع نیا
 تب و هدرکلیصحت نادرگراک یاترهزا
 ون هتشتسگ لاسرد ناربا یانیم هبرجت

 تعرباب رها هنهرب و « رادیار» ملیف
 وآ رگید ملیف انض و دمآ نارکا یورب
 ملی یناهج هراونتج نیبجیرد + توکلم
 . تمج تکرش نارهت

 مات بحاص زاسیف نيا مان لاحرهب
 نادر اکیماسا لر رد :.ناریا یامنیم
 ناکام بوی

 سس
 + تری یانیس,نارادرلیف نابمزا

 هتهادار ءارآ نیرتفیب تمد نیرز اضریلع
 لا رد تسخ نیرز میف نیرتفورعم . تا
 یتیفومزننا.تسا هدوب « رادیارس + لبق
 نبع رد و ناوچ رادربلیف نیا یاربتلا
 نیرتوبجم ناب هات هک هقباساب لاح
 ۲۵۲۵ لامزد تارا یاملیس رادرملیف
 دون باغتنا

 و
 ملیف نیرتوبحم مان ملا هب میسریع

 س یناوج هل سراذیارس : یاهیدیف
 لک بس اصاق سل سا زره یاهنع
 مودسنارفر لحارم نیرخآ ات شاخشع
 ملیسف ماجناربو تند تباقر رگیدکیب
 هنگ لا بویحم .یاهملیف ریاس رادیارم
 .یارآ نیرتشیب اب و تهاذگس تفپ ار
 لاسینریامبق نیرتبوحم نآوتب . هدیسر

 ۲۵ هی رد هیقپ

 میم هراتبب س ۱۸۱ هرابش



1 

 لاس هناتسآرد 1 نآربا یامنیس تیلاعف

 : درادیراکییو تسا هدیسر رفص هب هزات

 دهدیم ناشناردوخ هب رک هرهچ
 رد « هزات لاس زاغآ زا شیب 77

 عضوب« میتشاد هک ی ددعتمیاه4] ارس
 و مسدرک هراشا ناریا .یامنیس دب

 هک میدومف هجوتم ار همه ییهلکت

 اجماع نیارد 1 منی
 نی میدیشوک و تساهدوبن تر
 لسلع و مینی اب هشب رز یراوشد
 تعنص تسا. هدش بیس یغلخم

 ددرگ طوثس راچد نا ربا یلم یامنیس
 . میایرد

 رثطعیرادت» « اههتشوننآ دنچ
 هراچاما « تخاس شوماخ ار ی
 نا رد مناوتیمن ام هچ «دوبن وچ

 و مينادرسپ یتوجهراچب ء اههتفون
 تردابمراک نیدب رما نیلوئسیتسیاب
 نالاکشا فلتخم للع ام اهنت و دنزرو
 . مينک ی م یسررب ار هنمآ دیدپ

 روشت رد هنافساتم «نا ربا یامنیس»
 وطباوض ساسارب زاغآ نامه زا ام

 یدهب و دماین دیدپ یصاخ تاررثم
 ۱ ردتب هکیناسک تهج
 هه یاراد « دندروآ

 ارزآ ت ودندوبن یلبقصصخت
 راکت نارگبد یاههدومزآ بسک و

 نا زیچ ره زا شیب . دنتخادرپ
 ناسیم رد یتیحالصی و یگیرجتیب
 رنک(. دوب رادومن ملبف ناکدننک هیهت

 لسبق یاهلاس رد هیهت راکب هکیئاسک
 اراد اب هک دندوب یدارفا دنتشادرپ
 ثكيو دقن هجو لابر رازه 6۰۰ ندوب
 و دندرکیم زاغآ ار راک كچ هجبد
 یزاسملیف طرش طقف هک دنده رکیم روصت

 نابمرد مه زونه دنچ ره «تسا

 نسینچ شیپ و مسک ملبق
 دار فانآ نابز اما دنراددوجو قدر

 ناماد مه زونه « اههدننک هیهت
 و تسا اتخاس هدولآ ار نازاسملیف
 یعقاو تیصخش یناربا هدننک هیهت
 .تساهدر واین تسدبار شی وخیعاهتجا

 یامنیس یساسا نکر « ام رظن زا
 < دهدیم لیکشت هدننک هیهن ار ناریا
 یرازگ هیامرس اب دناوتسهک تسآ وااهتت

 دارا نتفرگ راکب و حیحع هار رد
 نانادرگر اک باختنا و تیحالصاب

 تسنت زا ار ناربا یامنیس  هتسیاش

 . هووآ رد ینوئک
 ناگدننک هبهت نمجنا هلاغساتم

 تاررقم و طباوض یاراد ناریا ملیف

 هک تسین یریگاب و تسد و تخس
 هک یناگد ننک هیهت تیلاعف زا دنا وتب
 یونعمو یلام تهج زاناشتیحالص مدع
 زوب به . دنک یریگ ول بم تباث

 هک تسا هدرکن بسک ار تردق نیا
 اعف زا دناوتپ

 رایتخا رد ملیف دیلوت تهج ار دوخ
 "الا یاراد هک یرگیددا رفا
 , دنک یریگ و ج « ههدیم رارق

 لاس رد هک یملیف ۵+ نایم زا تهج
 دصرد 4۰ ات ۴۰ دیاش ددرگیم هیهت
 هک دناهدرک هیهن یصاخشا ار نآ

 هجنآت لعب و دن ادن جلد ِت ۳
 تهج ار نافآ تیوضع یاضاتت نمجن

 دوط ءتسا هدرگلوبق مای هیت
 رسرخآ و دناهتخاس ار دوخملیف دازآ

 ارذآ شیامن هناورپ «یروط كي» مه
 . دناهثرگت فابرد

 جرم وجره و وشبلب نیا
 ؛دوب هبش زاغآ لبق لاس ۸ زا هک
 دبلوت هکبروطب « دیامتبم هولج كنیا
 هک دش تعاب لاس یطرد ملیف دایز
 حاخب و شیامن یاهرابعم هرابکی
 روطب اهدزمتسس و دوش هتخبرهب
 . دوش هدو زفا روآماسرس

 یپ رما نیاب اقیقد هکنآ یارب
 . ۰ میئک هجوت ریز رامآهب میربب

 فو رعمهشیپ رنه كي دزمتسد بس ۱
 اق 6۰۰ زرم نیب لبق لاس ۱۰ رد
 كنلاهکبلاح رد هدوب لابر رازه ۰
 ات و رازه دصناپ و نویلم كي نیب
 ۱۲۰ شيازفا . تسا لابر نویلیم ود
 . لصرد

 یارببوخ رادربمایفدزمتسد ۳
 رازه ۲۵۰ ات تسیود نیب ملیف كي
 دصیس نیب مقر نيا كنيا « دوب لایر
 ناسونرد لایر رازه صناپ ات هاجنپ و
 مسلیف كس یارب طاق مهنآ ۰ تسا

 دصرد 5+ شیازفا « هامود رنک ادح ترا هک یاهدننک هب
 نادرگر اک تواعم دزمتسد - ۳

 ؛دوب لایر رازه ۸۰ ات رازه ۵۰ نیب
 هام كي هک يملیف یارب لقادحکتی
 ات تسیب و دصکب « دوش مامت یتسیاب
 تسالابر رازههاجنب و دصب

 هنحصینف نارگ راک دزمتسد - 4
 ۱9۶۰۰ ات ۱۰۰۰۰ نیپ ملیف ره یارب

 « دودحماف تدم یار دوب لایر

 لابر رازه هاجنپ ات لهچ نیب كنپا
 * راک هامکی یارب تسا

 یلقر ناسو وپراسدزمتسد تو
 « دوب لایر رازه دصکی ان ۵۰ نیپام
 هاجن و دصکیب نآ لقادح كنيا هک
 لایر رازه دصراهچب نآ رثک ادح و
 ۰ تناهلسنر

 یارب نادرگر اک دزمتسد س ٩

 رازه دصبس ات تسود نیب ملیف ره
 دصناب زرم رد كنیا هک دوب لایر

 ۰ دنزیم رود لابر نویلیمكي .ت
 ره .(فیتاگل) ماخ داوم - ۷

 رازه راهچ ات رازه راهچ نبب هقلح
 ابیمقر كبا هک دوب لابر دصیس و
 . تساناسو رد لابر ۸۵۰۰ اقبدم+

 ره ,(فیتزی) ماخ داوم س ۸
 رد كنيا هک .دوب لایر ۱۳۰۰ هتلح
 . تسا لایر ۲۵۸۰ زرم

 ماجنا تهج ویدوتسا یاه -

 لاد ر ۲۵ هن لا ۰
 هراتس تساهام كب هک دیاهدرک هبهاشم [7

 دنچ ره , ميزاسیم رشننم لایر ۳۰ یاهبب ار امنیس
 نتشون اب ميدرکیم روصت نایم رد و دوخ تالاکشم ن

 هراتس ناتسود « نامبوخ ناگدنناوخ اب نآ ندراذگ
 یاههماناما « دندرگ ار یذپ شاهزاتمرقبار هلجم امنیسا
 ریخآ هتفه هس یکی رد هک یرامشیبیاهنفلت و ددعتم
 هراس رگید راب هک دیدرگ بیس  دش هلجم رتفیپ

 ۳ ی و ی ی
 رشتنم لابر ۳۵ یاهب « هلجم تاحفع زا
 دنا رگیدراب هتفه نیا زا تهج نیاز

 هک یلا رسقت اب اهم < ددرگی م رشننم
 شوک. ماساد لا ون و هم هر رب
 روت هلجمزآ هحفص دنچفذح هک درک میهاوخ

 قباس تمیقب

 عوننم بلاطماب لماک و جماج یاهلجم وششاب هتشادن
 زوهیهت تسلام ناگدنلاوخ تساوخ هک یربخ و
 ,وعد یاهزات ناراکمه زا تلع نیمه مینک
 هراتس تاحفص رداهنآ مان اب جیردتب هک مياهدرک
 . دش دیهاوخ انشآ امنیس

 یاهراک و نیگنس بلاطم, اهناتسادء اهژاترپر
 شالت درک میهاوخ زاغآ هدنیآ هتفهزآ هک ار یاهزان
 دهاوخ ناشنامش بوبحم هلجم راشتنا یارب ارام

 دصراهچ ات دصیس نیب ملیف ینف رومآ
 كي زرم رد كنيا هک دوب لایر رازه
 « تسا لایر نویلیم

 یمقراهملیف هنحص جراخم بس ۰
 هک د وب لابر رازه تسیودات دصکینیب

 تای ات لایر رازه دصناپ نیبام كني
 . تسا ناسو رد لابر نویلیم

 هاتوک یرامآ نینچب هجوت اب

 تی هیهن جراخمهک تفابرد ناوتیم
 رسیخا لاس هد یط رد یناریا ملیف
 «تساهتفاب ینوزف دصرد ۱۵۰ زا شی
 دودسح یاهبامرس اب یملیف رگا ینعب

 لاحرد دیدرگیم هیهتلایر نوب
۳ 

 هلئسنیاب هجوت اب و تساهدیسر لایر
 یارب ملیف تازایتما زا یرایسب هک

 هنفرک نآ زا ؛ دوش جرخ رتمک هکنآ
 ۰ تسا هیش

 بپاسرس شیارفا نیا لباقم رد
 هچ یناربیا ملیف « اهتميق روآ
 تسا هدرک تفایرد یزایتما

 اهامنیسطیلب یاهب هزرابم و تیلاعفاعلاس
 ادیپشیازفا لایر 4۰ هب لایر ۳۰ زا
 تبس نامه هکیلاح رد تسا هدرل

 تسد زا ار دوخ رگاشامت « شیازفا
 . دهدیم ناشن رامآ نوچ . تسا هیاد

 یهقرشیامن هتفهود رد كنيا هک یملیف
 «دنکی م شورف لابر نویلیم ۷ لداعم
 « دوب رتنازرا طیلب یاهب هکینامز رد
 دیسریملابر نویلیم تشه ٩ب مقر نیا
 « دشیم هدیشک شیامن موس هتفه و
 امنیس یاهزات درد كانباهکیلاحرد
 هک تسا نیا « ؛تلا هنش راچفد نادب

 لقادح « طیلب تمیق ش

 هدنهدشیامن یاههورگ یگتفه شورف
 هسرناش هنوگ ره و تساهتفاب شبا زفا
 هتفرگ یناربایاهملیف زا ندش یاهتفه
 اهافنسنابحساص هکیلاح رد , تسا هدش

 دمآر د « تساهتفاب شازفا ناشدمآ رد
 رثکا و تسا هتفر تسد زا هدننک هیهت

 هبامرس تشک رب طقف اب و نایزاب اهملیف
 . دنوشیم هجاوم

 نانیمطا مدع و یغیلکتالب نیا
 هیهت رد هک تسا هبش ثعاب راکب
 راکب رتمک ناریا یامنیس ناگدننک
 هچینن رد و دنزرو تردابم ملیف دیاوت
 «نآرادربملیف « نارگیزاب رتکا كانیا
 یراکب راچد اهملیف ینف نانک راک

 یلوپ گدناب زین یضعب یتح و دناهش
 ۳ عهحفصرد هیشب

 یرکشهو یراکمهب نانچمه نامزایندارنئارد .داد .  . میزاس

 . ملامن

 یاهتسا وخودیسیوت همان ام یارب . تسا امشاب
 . همنیس هراتس ملاوتباث دیراذگب نایم رداماب اردوخ
 اب



 ,درفهقباساپرگیزاب نیرتبوبحم : یدرونادیا كيباخر .مودنارفر : نز رگیزاپ نیرتیوبحم : رهورفالیل # . .مودنارفر هرمرگیزاب نیرتبوجم : یقوئوزپرهپ ۴

 یاهنیرتب وبحماهنیآ ۰
 مودنارفر هک یناجیه و روش هرفالاب []

 رداه هرهچ تییوبحمزایغم ی"... یی مر تیم
 نلگدیزگر ب ودسریم نایایب ؛ .دوب هدر اه

 نوگ رک امنیسهزاتس مودنارفر مر سم
 و ناگدنناوخ , درنگیم ام یئامنیم مودنارفر

 اب یاههرهچ مسهس ۷ .تسا هدش تریرسرررید یر هاب
 : هظوبرم یاه نیوک ندرکرپ ابو هتنچ
 ِت بج مودنارفر رد هقباس .ناریا یامنیس یاه .نیرتیویحم یییعترد
 ناو .فیا ار یمهم شقت

 6 نماز ساجت رسیاوسنچ موتسنام سفر 1۳۲ لاسرد متفه ساپمهراونشچ هوکشرب و ما رازگرب یونی رپ ,یشج درک ایرب نتچ راظتناب , ضوع ردو مات را و یطا هنک دوب نیا رب رارق ادا
 ۳ ۱ ۱ ی ی

 7 .تسایلاسود یکی هک ساپب هرلونشج دوریم
 بب. اه نی رتبووبحم مان مالعا 4 .دیآ لاس لقاوا رد ۰ تسا هام قوم
 دراتم مونارفر یرازگربیاروش تل... -نارتهن باغتنا ین یلبق تروم نامهپ
 مدیسنر یاه نوک" یمانت یسررب اب امنیس . .ناواد تثپه یار اب ناریا يامنيس یاه
 یقوئو زورهب ؛ مودنارفر رد تکرش یارب هک دش هتفرگ مییصت « ددرگ رارگرب
 امت درم رگنزاب نیرتوبحم تاوخبار . اهنیرجوبجم باخت اب طقف ار مودنارفر

 .یناریاسلیف نیرتیوبس : شیرهورح 6

 !هتیس هزاتس ب ۱۸۱ هرامش ب6 هحفص ج)

 نتزاوهاهرب#
 !لاسمودنارفر |

 : ناباپ هنوکچ
 ؟ دبابیم

 لاسیابا رد . دانیم یلرعم تارا
 یورب نورهب زا «لدع هام » ملیف «هتخذگ
 + لاس مود این رد سین . دمآ نارکا
 راپ تیک تب وا « تب» ملیفود شیامن
 ود نیادرهتضن رگیزاب زورهب ما رگید
 نآ بسقاعتم تفادا اهننزررپ ار ملیق
 هراونفج رد:توکتم» زورهبملیق نیر
 تیر ا اب زوزهب . درک ای ادصورس مجنپ
 ناو. انس هاقب نادناوخ ءارآ

 ردیف نییترریحم : تسنینژ اریلع *

 رد نارپا یاهنیس درم رگیزاب نیرتیوبحم
 .تسادیورگ .باغقلا یهافنهاخ ۲۵۳۵ لا

#» 
 یاس نز رگیزاب نیرتوجم ناونع

 رهورف الپل هب قاعتم , هتشذگ لاسرد ناریا
۳ 

 هتخذگلاسلا همینرد 4۳ رهورف ایل
 ناوششب نیس هراس ناگدنناوخ فرطا
 باغناینریایاهلینز رگیزاب نیرتوبحم
 غار تیر زی رانا + دوب هد
 وا هتفرگ یفیب یناریا ناگراتس ریاس زا
 رج .نز رگیزاب نیرتیوبحم ناونب تفاوت
 - دوش باغتا 60۴۵ لات

 یتدعتم یاهلیف لبق لابرد ال زا
 تب بارطشا : هلنج زا « آرم شیب
 ریلی . شخدخ لاو یناوج ار
 تا یلاوج بار « الی ملیف نیرتورف
 . درک شورف ناموت نوبلیم ؟ دودج هک

 رگیزاجشاب مانیهاوخیم اجنیارد اماو
 یاههرهچنایمزا ار نز رگیزاب كبو هرم



 یناریا زوزیایملیفشورف

 ودتدسم یط رد تیسناپ نامزابلوصحمبآ رز دایرفلیف ح)
 هدزناپ دودح یشورفاب ایسآ هورگ رد شیامن هتفه
 اد تکرش اب روبزم ملیف,تفابهمادا موس هتفه رد شکپامت
 دوب هلش هتخاس یدیلات نازرق

 داردیعن تکرش اب هک لیف سراپ لوصحمگرزب توکسلیف ح]
 یر شیامن لوا هتنه یط رد.تسا هدش هیهت نیرفآ شون و
 ءورگ رد مود هتفح رد شفیامنلایر نویلیم شش دودح یشورف
 .تفای همادا لاسروینوا

 تسکرش اب هک لعشم یئمنیسنامزابلوصحم نارای ملبف ۲7
 هتفه ود یط رد تسا هدش هتخابنیلبآو شوبراد - وجلد نازرف
 ششیامن لایر نویلیم 4 دودحیشورف اب اپورا هورگ رد شيامن
 . تفاب نایاپ

 یزامیب راچد یغورف نودبرف
 !تسا هدشیزومرم

 مدنناوخ یشورف نودیرف هک میادین
 راک زا ینامز هک «تمجآ» هنارتفورعم
 اهزورنیا «دوب مدرم هجوتدرومناگدنناوخ
 یسکی رد یشورف .دربیمرسپ یدب عضو رد
 ارچا ینیدج هنارت رتنک ریخا لابود
 شیاههانرب نیا رب هوللع و .تسا هدومل
 عباخ . تسا هدخ لی زی اههراپاک رد
 راچد یزومرم یرامیباب یشورف هک .تنا
 یارسب دراد میمصت یتح و تلادیدرک
 . دورپ ناتسگناه هجلاع

 ناکشیپر ته عمجی زورفآ و هدازیلاو
 . دنتسویپ هداوناخ تاد زا همه

 و هنازیلاو رهجونم هتفه نیازآ ۲7
 .دنتسهینویزیولت قفوم یاههرهچ زاهک زورفا
 هداوناخ كي زا هنه لاپرم نارگیزاب عیجب
 اسب تفریم هک ار همنربیاو دنسویپ
 دی یتخات اب هرهچ شیماد ناگشییره
 راچد هتک

 روسصم هک از هال شی راه
 طسوتالبق دنکیم هیهت 3 ینادرگراک هنمروپ

 1 دوبزموییوتلارس هک داد امتحا
 تامل داجیا نآرددک یاهاتتاریشت اب
 .یتویزبولت رادفرطرپ یاههماترب عمجبدناوج
 . دیآرب

  ..هعیاش و جربا بلاج سکع
 ؟!ملیف كاب رد واتک رش

 1 ییو درد ار «یراگدای سکع»
 اب ناموسکی جربا هک دامن هتفگا

 الف رد یزاب رب ینبع یدعتم تاداهفیپ
 سکع نیا رگا نیا بلاج و دوب هجاوب
 تایم نا زاسیاش تسپ امرثآ رد
 ۳ ملیق كي رد جریا تکره باصب
 ! نیم

 لاسح رد مساهدینش هکیروطب
 یاهراون .طبض ينابمک كي جربا رضاح
 .تسهج نیمهب و دم هراد ار تملک

 رودب«یگدناوخ هنیمز رد موادم
 ناسگدنناوسخ نیرتراکم کز و تسامملام
 . دشابیم زور

 زین و دناویم دیدج یهلارت بتم .دوب
 < نر لیما یه زاوآ تا یزد
 رب دیار مولف . تهاف یدیز تا
 یاب ار وا یادم زیت ای زا یرایب
 میدیم ربا یانین یاهلوا ناوج
 نیدرف یاب جریا ندناوخ صوصتتلایلع
 یلو .تفادیدابز نارادفرط < اهلیف رد
 فای شهاک جوی یرنه تل فر فر
 تیام اپاچ ایا زد هک یکتا و
 :ینیبوت یاهوف نناکعا يکي هیموب
 موم لاح . تنامدشدشاذگ ام رایتشارد
 نینچنب ینویزیولت یول ردربا هک تسن
 شا بنج طقا سکع نی اب تا هدد رها

 5 ژ
 دش لیطعت ۱۱ ویدوتسا

 تنوع دریگب ار تاشچ یاجدناوب دز ینامز هک یزمر دیدرف ۲7
 رتهب یزمز دیشرف و دنک بسک یتیتقوم _ كيشچ همارب و دوب یتویریوتقفوم ناگدننک
 » درنگب امانرب ریخ زا هع دید . یقدص زانعب « تقاد رایبب نارادلرط وا
 رفمناتلناب یزهردیکرف هک يادينه ۰۱ ازت هاب لبق لاس رخاوا تون
 یموسطمت تنم یارب تل راق و هدرک هرات يديدج ناگنلاوخ مور تعرفاب
 دال تاج رد < دشیم شک اهاهج هک دید

 _ ربا * دش رایب شات هتآاب
 :هروجو جت

 اهناتس  هشیاهامذیسناربولع 4 هجوتلباق
 ۷۵۲۲ هام نیدرورف یادنبا زاهکدناسریم غالطاب هلیسونیب

 دنرادن نامزاسنیارد یتس ینراقآ زیورپ یاقآ
 سراب ویدوتسا

 دوحوح

 مودجتو جوجه

 امت ةراتس ب ٩۸۱ هرابش بم ۷ هحفص جز



 | یدداقج ریازایمایف رد شوگ وک

 !..دوشیم رهاظداستعمنز تاب شقن
 یامنیسهزاتس نی رتعب شوآ و گ :دیوگی میرداق(»

 «مزاسبممهاوخیم هک یملیفاب اررمانیا نم و تسام

 نادرکر اکو یگیزبیراتجرما
 ود یکی ات :نازیا یانیم ساتفرت
 ات دش نهاوخ هیکرت هد هتفه
 و ناریایامنیس زا كارتعم لیف کی رد
 دیابت تنش ههک رت

 تشک ز اب زا سپهلسافالب یرداق

 زاغآ ار یاهزت ملیف . فن نیازا
 رد شوگوگ یوق لمتحابهکدیامنیم

 نیرتیزا یکی دناوتیم یو -
 اریلر نم . دوشب یناریا نارگیزاب
 یارب مزاسب مهاوخیم هک یعلیف رد
 نیرت# انطم هک ماهتفرگ رظن رد وا
 هجوتدروم ادیدش و تسامنیس ردوالر
 . دش دهاوخ عقاو مدرم

 رد شوک و ک هک دوشیم هتفگ
 دهاوخوا تکرش اب یرداق هک یملیف

 ءافی ار دتمم نز كي شقن « تخاس نیلوا نيآ , درک دهاوخ یزاب نآ
 .دومن ادهاوخ .. .تسا شی نر

 : دیوگ یم شوگ و ک هرابرد یرداق

۸۵۵۵ 
 رغصا یاحب یغیفر هلارکش *

 مج یعیفز
 مليفرد هدف هنگ. تا یرادزبلیف
 + ناییرق .زرمارف ۰ دین نسهب ترجه
 دارد یزاب نایک نیمح ... و یلاورفج

 دام یتیم لب ملیف نیتضن ملیف ناو تک دخابیم مج یعیقر رقصا « «ترجه»
 ناریایاعنیم ناوج نادرگراک زا تیرام ۰ دوبدیدرگ .یق یعیر:هلارکع اهابتنا

 . دفابیم زی .یرادرملیفهک تلایناوج رادرلیفوج
 هنیمزود وا لفتسراک هرمق نیتخن ترجه

 امنیب هراتس س ۱۸۱ هرابش

 . «نربسیف
 ملیفرادربنیف . ددرگیم حیحصت هلیسوتیدپ

 ۸ هحص ۲

 یاهراون زا مدرم لابتسا رابنعابهتسنگ هتفه قفوم یاههنارت حر
 ممیز بیقرتپ « تسآ بش هدناجنگایزآ رد اههنارت نیاهک یتساک
 4 : دشابیم

 .شویراد یادص ابسبآر یز دابرف و ندیسر دوخب
 .رهورفالیل یادصاب س ماغیپ #

 .یتیگ یادصاب بک ماص وت
 .یطترمیاصاب ب قثع ینعم
 مار هش یادصاب ب تاهبل هجنغ وب
 ار یبح یادصاب س ایلد #

 یبا یادضاب تاهتدرم و بش
 ,یادصاب بندوبوتاب و كنس لگ #
 .هداز یعامش یادص اب تخرد #
 .رایزام یادصاب,س رک #

 .شوگوگ یاصاب ت هتشنگ
 بیبح یادصاب بندوبنوتاب مع

 هلبود هب نونکا ؛ یلحم یاهنا رت یا رجا زادعب ءایض
 ! تسا هدروآ ور یجراخ یاه هنارت ندرک 8

 یاههجهلاب ها نیدنچلاحب ات ءایف
 كلاد و هری و یرداب + یکرت « یلاه
 هایط هات نیرتزات ام و . تلامدونارجا
 یچراخهنارت هود عقاو رد هک تسیاهنرت
 نیاز هرد رظن رد ءایض ! دنابی«رگنیر»
 نر یاارجا یار ار یجراخ یاهنارتسب
 یایهنارت « یسرافرثاب و هدولن میظت
 زاغآرس یارپ و دناوخب ار یچراخ فورعم
 هوگنیر» فور هنارت زین دوخ راک نبا
 1 تناجنناوخ و هدرک هلبود ار

 .دح اچ ات ءایض هزات راک دید دیاب
 ! ده دهلوخ عقاو منرم هجوت درو

 ناتسرامیب دد ینامیلس نیورپ
 ناریا یاهتیس تاراکردناتد زا ثیچیم
 نیورب هک دوب رارگ ۰ دندان ماامب
 لاسیرس برن یزابفه نیازا .ینمیلس
 یرتسبتهجب هک دین زاغآ ار ینویزیولت
 رسما نیهب تلاوت « نتسرامیب رد نیت
 .دزرو ترداس

 یرادمعلیف یش هک یاهلح لالدب
 هتخذگ هتفه « داد. خر ینامیلس نیورپ یارب
 دیدرگیرتس وبا" ناتسرامیرد یو
 نارگیزاب نیرتیمیدق زا یکییلامیلس نیورب
 یسلوگو تگ رد یو « تمامی و تا
 کت سادتشاد راهظا امتیمراتس راگنربخ اب
 .ماهدیدوگی رتسپ .ناتسرامیپ رد هک ی تدنیطرد

 نآ ریا یلم هناخملیف رد نیلپاچ یلراچ
 تیلا رخاوا نیاریا یلم هنخلیف

 هتسچرسراثآ شیامن هنیمژ رد ؟ر یریگیپ
 نیتدزاتزا . تساددرک زاغآ ناهج یتیم
 زا یرسکی شین. هناغملیف یاهسانرپ
 هک دشایم نیلاچ یلراج فورعم یاهلیف

 . دوبی
 یاضمانرب اب نریا یل هاغمیف

 راتآ نیت« تساهدی ران هک یلصتم
 .نآ راوچ رد و دهدیم شین ار یجراخ
 زیست ار هتخذگ یالاس یاهلیف نیرته
 ترنم شیافل شرعب



 یرادرپادص گنشق تسد یرف تفرگ هناورپ تسب

 دلش هک دایم, زیورپ یهزات راک ع)
 قاورپ . تسا منش هتعاس تسوب ماب
 ملیف نیا . تسا هدومن تفایرب شیامن
 و هیهتدوخ هیامرس اب دایص زیورپ ار
 یاراد و تسا هدرک ینادرگراک
 یئامنیس شزرااب مليف كءژیوتازایتما
  تسا

 ٍكنشوح طسوت هک ملیف نیا رد
 میرم ؛ هدش یرادربملیف ولرایب
 .دنراد تکرش رداهب .نیورپ و

 لیف یرادریادس هتشذگ هتقغ ۲)
 قیوعت اهتدم مپ كنعق تمد یرف
 حرسا ار ملیق نیا . دیدرک ماجنا
 هیاعرس اب سانشرس رادربلیف روپقداح
 و « دومن یرادربملیف و هیهن دوخ
 هدازمیضف ینهم هدهبنآ ینادرک راک
 تن هنوپ

 ینارگیزاب كننق تسد یرف رد
 و ایا بوی

 مارس مدازمعف یدوم ب ینابطابع یو _ اچ هدرسپ تشپ تاب
 دنراتکرش یلومنهک و تسرپنطو ۳

 نیبد
 دلش هدامآ هعمج ی رگیدیکر زب ملیفهیهتتامدتم

 دوبکنامسآ دعمج ملیف دوبرارق هکنآ اب ع]
 نیموس تیمااپ تکرش یهزات لومحم

 هدشاب اینآ هورگ دیدج لاس همانرب مدننک هیهت و هشییرته نامرآ []
 نآ همانرب ینف یاهراک تلعب اذهبع زره یاهفلع شرخآ ملیف هک فورعم
 + اف قیوست ها

 ءدامآ ملیف ییکنیلواهتنخ نیا رد درک دهاوخ زاغآ ار یازات
 كنهرفترازوب هناورپ فخا یاریاتدش یرادربملیف یگتر و پوکسامنیسهتپرطب

 . ددرک لاسرآ رته
 رب ِ و درام من هویک ناسسآ ملیف نی

 نودیرف زا یئویرانس ساسارب ارنآ قسقد روطب نآ ن
 1 تم رک يادرنگ راست هک
 زییرب + دینم نمهب نوچ یناکشیپرته
 2 رام یقت س هدازیف

 تب شتن نارگ ایا یث
 تفرگ شیامن هناورپ

 شیاسن هارب هفه نا رد
 تراظ لگ .رادا فرط زا نز هل

 ی و ی گپ یا و اد رم و بلا هر هان ریفیم کاخ زا یلامن رد ن از در یورب یدوزب ودیهرگ وتاس شیا
 دوشیب مبادآ ناریاملیناخرد رادهدهع یدنولادیش هم س نا اب هک لیف نیا رد

 دن ریمیم كلاخ رد اهیهام هکدراد مان هدرب تثی كسورع ملی : تسآ هدوب زا یهزرک سا :دش ههت یوضرم
 تا ین 9 و 0 مااهج نامایزهلوصم عقب حس 3 مک هی ارد یقوئو زورهپ نآ رد و هدیدرک میظنت | لاح هچ رد «رمش» تک دنراد تکرش ناریآ یابنیس :ددحمو دهاجتریمایزا میف عز تیابعقداص ناتسادساساربنآ ویرانس نارگیزاب نیرتفورعم و نیرتبوبجم

 تهجب اما دوش زاغآ وکسیسنارفناس رد ی شات لعارد یر ته نیا دوب "یقرام ربکا طسوت هک هربش و مانی س ایناف - مدهات س مارهت تب
 مانبناریا ملیف هناخ رکید ملیف هکنیا
 یولج كرویوین رد ناریا تخاس
 .دنام قوعم نآ هیهت راکدوب نیبرود

 رد روبزم ملیف هک دراد لامتخا
 . دیرگ یزادربمیف نارهت و سیراپ
 ی هیامرم اب مدرپ تثپ كمورع
 دهاوخ هتخاس یگنر هقیرطب یوضترم

 شب شف همش ینادرگ زا رس روپییذ سید  یکتاب دمحم
 و يلک _یدمحارهچونم هاب تمکح ایه ورک نیا رب هوالع ,یدیشردواد ملیف نیا رد .دشیرادرب ی تایب هدیرف وباهش تب /نادپرف
 ی یاویزیولت فورعم هرهچ ود ادیل و
 0 7 نیریشو خلت قفوم لایرسردار اهن البق
 .یزاسپ مطلب و نیم یع یا( تم یاب لیق يا رخ ریاک

 + نهاد ارضآ یرادرپملیف روما و دناهتشاد
 تسل ماجن نیلاب سرلچ , سا رب اویل فموب از ن

 و درک یدرگراک شنوشزا یویراتم
 مامت نارگ وجتسج یرادربملیف تا سن 7 7
 دش و هیدوت ۰ تساموب راددهعارتآ
 كنهآ دنچ ملیف نیاره یردیح نیسح
 عزیرربت رسان ياههتخاس زا
 : دناهرک ارج از یتاو

 دش ماعت یرتسکاخ ژاتنوم

 ژادمب رافس.م یزاتراکزاتتوم [)

 زا.نمب .دهاجم و وجلد ار میف نیا
 نآرد هک هناهتخاس زره یاهفلع لیف
 تب نیلیآ ب وجلدنازرف
 .دنراد یژاب نامرآ و یخیاشم دیشج

 اب ار یملیف ۶ ود نیا دوب رارق
 هک دنزاسب مایپ نامزاس یارب روتیزیو
 «مننگ یوم منب ار ملبق نامه لاح
 . دنزابیم ویدوتسا یارم

 .تیانحب

 یرادربملیف راک هثفح نیا رد طلا
 تکرش لوصحم نارگوجتسج لیف _ کد

 هدیسر مادتاب نارهت رد زملیفوکیلیف
 نارگو جتسجزد . دش ینف لحارمدراوو
 ینوپرانس سام ارنآیریاقجریاهک
 دریک ینادرگراک ییلطم دیس زا

 میدرونامیا كيب نوچ یناگشیپرهتسا یرتس اعم هک كنساقمیف
 زرفش  زوردق زا دنا رد یوفهفر نیرو ی
 . دنزاد تک رش دادرهم ديشمچ و  یرادر بدم لحارمدامآ و دش ماعت
 تکر شدهمپ مليفیاشخپ رومآ ۰ نیایارنآ رافص هک لیفتبا رد . دش
 یجراخیاه تمسق . تسازملیفوکملیف . ی هیامرس اب شدوخ زا یثویرانس
 بوضنج یحاون رد نارکوجتسج ملیف نیس « تسا ههرک ینادرگ راک یمابع
 ءدش یرادربملیف یردیح جرف طسوت .نحم و شیلپ « نیرفآ شون « دار
 «نارگو جتسج» ملیف زا یاهنحص رد یمروضامیاكيبویرهآآجربا وب . تسا . رومآ و دنراد تک رش یودیهم

 بت هزاتس - ۱۸۱ هرامش و جفص ج



 هرا ونشج نیمودیهمانهژیو»

 ...اهه ژاش
 یم رک دمحا

 ود# ...نایاپددرتائت هراونشح * ۲ ی
 0 هی
 ثحب و ربخ تاد :یهژاب رد حیضوت

 ردص ماحزا رتأت
 تایاپ هب اهناتسرهش رناتن هراونشچ

 دلاتیم یرگهد راقآ-:دوخ نیاو  دمآ
 رد رتات « رگا اهناتسره رنات یاربدخاپ
 یاهدمنو دورن هلاسکی باوخب اهلاتسرهت
 تسد هلجعابو لوفرپ ۰ یدمب هراوشج
 من .دهاوخ یاهکحطم لصاح هک داوتت راعب
 رتات رد یاهنیمز چیهرد هک اهشیامن پلثآ
 نم رد هنش دادن یدنموربآ لخت
 سرد اهنت ...و يزابرب هن « یوحمرد
 | ناونعتحت یدیفردواد یمرابرد ميتاديربخ ؛یریف«جریا یمزات راک « كنلپحم » نایب
 هرس طه رپ یاهزورز قدیهر دودنن یوریآ + رههوب زا , داوترددق زا يپ
 نیام رد هظقن كي یئاجباچ لیلدب هک ۰ لاحرد « یریفم . دیرخ ار مود هراونتج
 :شزوپ اب هک هه یمهافت عوم دیلوت ربخ .تیاهن زد هک دنکیم راک یردان یاوهو
 ]مهد و مین طخا حیحصت ه" میهدیم هراثا مرگ یاهنابرض یههاب ار يموب یرتات
 راباخنیمهب : تبا لکش نیدب ۰ ربخنیازا . هسخ .دیامنیم هنارایرتات نینچ شوجرپو
 4 «تساپرب» رثا راونشج هک اهزورنیا هک تسمزال هنکن نیا یروآداپ اهنت . دشابن

 : دوس هدش پاچ نینچ هک ... یدیشر  هسب شراک 5 دشاب رایشه دیابیع یریغم

 لسیلدب میداد اش هراونشج هارزنات
 تیم هراونشج نی هک یتیمهارپ یگدنزاس
 دا هتاد دات

 شین هنچ هب «یناکمنک كتنوج ما
 یاتفهرد هک هراثآ نیا. هتناد یرفن
 اسهشبامن رگید یمراسرد نانچمه هدنیآ
 درود ار وگتقک ؛ زی دناوخ دیهاوخ
 اباد ۰ هناتسرهش رند مراونتج تارثا
 . دوبنمیهاوخ

 «ربخ» نوت , شیپ یههرد []

 را هراونشج هک اهزور نیا رلاخ نیمهب . یایدچ رم. رارکت نیا. دسر رارکت
 .قدیهر «تسایرب» دوس . هتسآ یریفص نیمخرد ه* تسا
 ری» ۰ هطقن كلي دوم ه دینبیم نیا یزیمآ مهردو یلحم مارم زا تدرب

 نیو !هدرع لیدبت < تایرب» ار < تاپ
 لوگریوتمااکو گ .دروآ یبرد ههکدوخ

 :اشپاچ طف دوجو اب یدیشر یولج
 رهب . لب هدنناسر دنوتیم + یلبق هل
 لع ار رتت دراونمچ هک :میادیم لاخ
 هرهچرگید یرایمه بو یار رد نایریعت
 |یدیثر دود .درادیم اب رتات خشم یاه
 زایتقو نتفاذگ رایتخارد قیرط زا اهن
 اب مراونهج طبار « :نویزولت یاه هرب
 عوم هک دیما : تسنویزیوآت نارگاتامت
 . دب هدخ فرطرب مهاقت

 رانا هگانچمه : هعتیا رگید یفکت
 وقلاومتایرن : ردص ماحرا ثحب تقریم
 |یئاههماهیمز نیردو هدروآ لابندب یقلاخم
 تنه نيا هک اجنآ زا ال هدیسر تامد هب

 هکتبلا شیابنو هنحص میو ریزاب ارم
 هکته مه هلو نیا : اما تسوثازراک
 دوم ارم زا هدافلا ریس تادنچت یریقم
 عیاقو رتسرد هنو يليبحت یاهوگب هع
 :نوچمهارشآ لحم موبر : هنحص زد یراچ
 یمدرگرب + بچن ام از یراب :هلاخا
 یینچ ملک طد , .ذن یزاب اج شرت
 . دون

 دناوتیم دوخ  هراونشچ زا لابتتسا
 بتسدهکیناهیناتسرهخت دشاب یکرحم لماخ
 للاسورتقت هب رت یدج .دنرثات راک ربنا
 دح رب ناثآ هک هنارا رتتو دنرگتب نآ

 لابقرد تیلوتمم نایت فیلعت "عفر كي
 رسسگا ناغقایتناو نارگادات مونا نيا
 هنفرگ رظنرد اهناتمرهت یاهیرتات یوب زا
 همه ات هراونشج رایتخا رد تسبرد و اهنتسرهت رتت هب ناتیم تقوتآ دو
 ردوتح روش ار ماضحرارتاتتحب یامادا ۰ تسب ناوارف دما رتاتهراونشج لعرد

 . دوبن ميهاوخ یریگیپ هدنیآ یهفه .. تاحفصتنهیارد

 امتیس هراس تب ۱۸۱ هرامش ۱۰ هحفص جز

 یناکملگ گنشوه

 (دهشم) سیا ۴
 :نادرگر اک - یریاصاضر

 .دنمچرا شوبراد

 .یلاوج نیع رد + دمجراو یرباص ۲7
 نیا و دنتسه دهشم رتنت یاهراکهنهک زا
 یی .تسادب لا زا یل یگخپ
 یاب رفاهی

 رنک زا یربام تخت یاناقن هک شندوب
  تبا شیامن یاهتیسخش

 تب هناج ران .ترپ_یناخمویق
 7 .یلحم ییچترباد « شدرگاغوشز,یچموهق
 و ومرت یچراکش « هد كف یماد و ملت
 هنحص رب انآ ته نافقرح هک یناهمآ
 قسلخ یارب بسانمیانیمژ الک « دنتسیف
 نیتمز , شوغآ فرح ه۳ تسیلاهنکمشک
 اجنآ 5 یرسیاص ۰ یطارتانچرد تلا
 فوم: دزادرپیم طیارش نیا تیاوراب هک
 و دنکیمدمآ و تفر ةداج رد یسک) تا
 لک « تسامداج رد ننیفاب خیم شاهراچ
 نآ و نیا نادلب رولاو تسا زوبجم ون
 ادرف « دنابنجب مهار شدوخ یهاگو دراذگب
 سیم زابرهش رد شیلود یسزافسا ودنوریم
 جراخسنیمات رب تناروبجم ییجب «دنک
 .تاخزپمادو ملعم « دهلب تربار شایگدنز
 هب مدوجود یهاگهد رد ندش مرگرس یارب
 یاسهمدآ زا یخرباما (...«دنزادنایسار
 .یتخادریو دنوخیمن یجالح ییوخهب, شیمن
 ودسريمرلن هی یفاک « حش هداد این هک
 (راوسهش) هتسکش هام 3+ دراوم یخرب رداهلآ طباور روط نیمه
 راتفگزا سینک پا یناپلک یاطبار لش)

 زاد سیا]
 دن ریفتیلهب « زاغآ

 یئاهیتا اپ دنجرا شوید یارجا
 چرگ هعتهج نآزا یتساک . تسا قلوم
 دمو اما درادنایرج نآرد ینهن تکره
 ۵ ار نآ ۰ یرهاظ تاکرح اب دتوک
 نعص هه تاکرح زا یخرب هتل هع دنک
 هتاد یربث هل" نآیب . دوتیم لیبحت
 .تسا نارگیزاب یاجهل رگید یهکت . دشاب
 زورب فرعم « هچهل هم تسانیا دصق رکا
 تسمحص + دما صخشم یاهوک رد عیقو
 ینچراگه) یلحم نابز هب رتت كي ندرک
 هدشاب نیا قده هک نآرگم تی یفاع
 دیشب رگافامت بل یهتوگ مه یدنخب

 ... دوش

 :نادرگ راک س راگتسر یضترم : یهشون بن
 ی

 یاسنامفا ی زا مهم تسکش هام 8
 تر زین نآ یارجا شنوک و تسا يلحم

 تساوی .دخاب هناد كیرولعوف یوبو |
 اقارب مه صاخ میل كي هب ندرت"
 اب هک تا هدش یرعدرد یناتسرهت یاه
 ( مال ریش و مرال) فلتخم یاهتس قیروت

 لا .دنوع للاث مهم یيا هب دنهوکیم

 دروآ رب ار قفارم نینچدناوتمن هتکع
 » رگاشامت نم یالعوح تدرب رم رگم

 هک .تسا یرمرد هجهل مه اجیا
 ناوارف هرسپ را زا . تبا هدمن نزن
 فلک هک درم هیگ يتفک و يلعم سقر

 یالخرد «داجردارب» فی
 دوبی راک هب مانع ۸ تسا تاریا لاعش
 زا یلاخ .« اهوگشفگ یقب هک یلاح رد
 شی ار لوس نیا و تنا یصاخ هچهل
  تسیچ نآ « تسه نا رگا هک دروآیم



 اهناتس رهش رت ئ
 چه هتک هاب یارچا رد نیت نیحم
 ماست هب مینآ) هنگ هب تعجر شید
 یزیچ ,تکر حو تنازیم . تینقوم(نآ
 و هدوسهبب یاهتفر هار دن رد تسا
 هسپ هک رمث یب یاهتناخرب و نتشت
 نمک هان«: شیامن هب نداد ترح صفا
 قارتفا و دب یاهزاب هک دنزابی اب
 ار تن نیا ۰ زین نارگیزاب بقا زیمآ
 : دنکیم .دینشآ

 ناوع اب هتک هم زا هک یراظنا
 رب « تفرم هراونشج یایحاتفاهمانرب
 . دن هدروآ

 (زاوها) ولاد #
 :ادرگراک- ینیگیب دعا :ی هشون

 ناروآرهم هلاترع
 دناب  یتنب» .دشوکیم مه .ولاد»

 .تاوتیم هک. تسیفرح «ولاد» فرح اما
 هک نآ لاح داب قوم و .دنیفنب لد هب
 .تا های تسد یبسن قیقوت كي هب كیا
 رته)شیامرالات راب تقر عضو زا هتذط
 م زاب ,هلثس نیرتهم ۰ [ ینیلرت یاه
 نیانداد تان یارب راگنا هک دوب هجهل
 جهل : ؛تسا ناتنرهف لام شیان هک
 «شیامن ییایاپ ییهج هتمد زاوآ ۰ ۰ یرایسب هولاد» رد . تا نآیل ءرج
 یی ناوب هک تسا نآ فرح مات . دنمیموهمان « لیلد نیمه هب اهوگتنگزا
 .دون یمددیلکر اوه « هنحصرب (؟یقالخا) دندیشوکیمنارگیزابهک نهج نآ زآ هزیومو
 یاوتیامن بلاقرد نارگیزاب (؟دوبمزا)  هدرضدرمش « ندرک تبحص هجهلب نیعرد
 هبمه ارجاو دنفیم اج بوخ ۰ یضوحور "۰ نیاو دوش موهتات .دنک ادا ار تامنک
 نینچ روضرد « هدش رکد دراونرد زج . لاحرفلب هک دادیم نآ هب یعصت یتلاح

 یوارو نزریپ ييملاد روطح هک + شیامن
 دوب یتایصوصخ .دجاو + تناد هنجمربار
 قرواحم تلاح زا ار یلدگیب یهتشون هک
 موهلا :لکتم هچرگ درکیم ادج فرع
  هزب یقاب ییاپ# : راک لب

 (ناکر گر ... ددنگب هچره »۶

 یاهعق سانرب « دننکب هچره» 07
 شیامت كس هبو منش توت نیدلارصالم
 و وجه ۰ فده . دوشیم ارجا یضوحور
 یاسهدادرارق نداد رارق رغست دروب
 هچرص» زدو تسا هرمزور ییگدنز
 تي ناونسع هب تلاع وجه ء « دینکب
 یعامتجا یاتم

 زایصخاس موک : فده نیا هار ره
 |نیتهمناوتع هب < زیچ هعهرد قارغاو هاک
 و تسا هتفرگ رارق هدف دروم هلیسو
 اماتسا هدنامن رود لقت زا زین زط هتبا
 یاجایو .تسا هدش یلمتم ای یزانط نیا
 او ) رارکت هب اب و دباینن ار دوخ
 هکیدح هب دوشیم هدفتل ( مر ریغ
 هک تایم رکق نیا هب رگاغاعت نم هاک

 مرگتو روآ .هدنخ فرض

 + تسا ینتم . یقبفوت « دروم نیارد مه یشنوغ نینچ
 .دیآهرامشرد ار شرازگ همادا یارسجا ار عنمتنیارهز . دادبعن تسدپ
 .دیناوخب " یزادرسسپ رون زا ادجس :ولاد» بوخ
 یانوگاوررین. تفرگیم - نآ یولافتا

 . هیشاح زد
 ؛دراونفج قیامت یلاسنایمرد

 هراوشنج دانس مکح رویرهث ۲۵ رالات

 دید یارب ۰ نارگاخامت بلغا هک دوب
 اب ار اهر و رارق اجنآ رد, اهقامت
 .دننانکم رگیدکی

 |ونشج نارگ اهن رثکا « لوععم قبط
 رتاث نایوجنادهژیو هب نایوجشناد « ار

 -..ارجا کاب لاجنج :یئاضیب
 نان هراوننج نمود .نابرجرد 8

 4 ناگدشمگ» « ادبآ رفت زادوب رارق
 هک دیآرد (رجا هب ینایپ مارهب یهتنون
 هرامسدنیا یارجآ یناضیب تااقساب
 تب میم نياز دع فذح هراوننچ
 و سریزد . دش نارگاتابت_یادصورس
 نابتقلاخم وا «یلاشیب مارهب زا یئوج
 دوبل هیجوت نیچ ار ارجا

 .ممايتردارجا هب لاحبات «ناگدشگ»
 رپ رگاتامت هک دوب یلارجا نیتسن نبا

 زا دنکیم قرف ععو « ناگددنک» هراب
 0دی ننیعطا تآ یارج# نیلوا هب نم
 الاح اما دوبن یفرح

 نیا هک مدت هجوتم نم یناترد
 ءامکیدونح نم مزاج تودب ار همانا
 نادانآ نتنرهت رد. دنهدک ارجا مینو
 هباسشیامهرایدو دتفرگ ساعت نم ای
 .تاسگ نیارب نم . دن ایوج ار یلنام
 هزات + لا یفاکش زاب زا سپ هک مدوپ
 موم ملکی او زا ام دناد ارجا نصف
 نیا هک .تسا یتئاو هامکی ناتمودکدخ
 زاسب ! دناههروآرد ارچا اب ار همنشامت
 تامنیب زا یکیرد بشود هک دنتباوخ نآ
 هزاجا نم زا . دنک ارجا رهت نیا یاه
 هک هرانا ناب. دنتساوخیم یک همان
 دام اتح  اتیس نیا داد رارق قبط

 متفگ . دشلپ همیض هدنیون همان هزاجل
  متتون هما هزاجا . درادن یلاععا

 یارب ارنآ هک دمآ شیپ مه یفرخ
 تفلاخبایوق نم اما دنزا هدامآ هراوننج
 بیو ناتسود هک منیدفناتاب . مدرک
 هر ار شیانو .. دتاذگت نم تناوخ
 سولجنآ یارچا زا مدید مزال هک دندرت
 .. میان یریگ

 .تسنکتم هک دندرک رکف ناتسود نیا
 رگیدنادرگراک كي هب ارنآ لوا یارجانم
 1 مشاب هداد لوق

 یارجاابیلاضیبتلاخم میت هکناچمه

1 

 هک اجنآ زاو دیدیم نوت نیا سابا
 هدنسنکنیتاماشیان ره یارجا نیلوا
 هجوتاب نم : دوب دهاوخ هشون یاهخزرا
 نادرگراکراک زا هک یتخانشو ارجا نیاهب
 دک دوب یئاهلاجنج المج زا «ناگدنمگ» . ارسجا نیلوآ هک مدبنن حالع متنادنآ
 ار یئاهفرح و تفرگرد مود هراونشجرد - رب نون مه. دفب همان نا زا
 هکدروآ شیپ ار یئاههروخلد 3 . دک بیس - نمرگبد یاهماشبامن + اهاج زا یرایسب
 تشک ریخب یئاهارجا هک اجنآ زا اما دودیم (رجا بترع
 رد. دب یاتسم دناوتمت دنتماد دنچ

 و تفگ رد اه هتفگ زا یا هدب رگ

 هراونشح
 ی
 ناب دیاب

1 
 دوس

 : یعیفر یلع رتک دو
 ابو هک شورا هب

 ومنک هبهت یشیابن یاهنم . نهک ثا
 .دنیم زاغآ اجلآ زا تکرح هع تتاد : نایردشعس دیمح 9۴ رانا زا یکی یور راک . انآ نیلوآ

 همانریراث رد یراذآ قاهراع هچرگ
 تفگتاسلج اما .تشاد نایرج رتات یاه
 رد تخب و ساتشرم نادنمره اب دوش و

 هک هنیآ هنحم رب یاهتادت روم
 بره ۲۵ لات رد ری زا دب و حیص
 داد نآ هب تیرکرم تاج: دهیم زازگرب

 زتنت یگتیمه یبامرس هک دندادیم لیکعت
 یعلاد گانه هل یناهحرهچ : دنته
 . ده مه لاس لو یاهتیامن

 هک , ملیق یاههراوننج فالچرب ۲0
 ناراگبدنا تسمززا یناتن تک اهتآ

 یمراونفج ردب دوشم هدهاتمناربا یاعتیم
 ۲۴ هعنص رد هیتپ

۱ 
۱ 

 دنيا یژولولدپا هک یمنآ تا یونینگ یمن
 سگ یهو . تسا ناج یب دادم كلی لم «..انزیاکو ارد شیب نم -

 دشاب هان یژول وشیا هک مساتتسنار . رتشوت رظ زا. ناریارع لوسم هویت هب
 یتاارتیلک هچرع یژولولدبا رادفرط نم
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 مدرک راتفز + نارکیزابیراک
 زا نلیخو میت هدنیون يه -

 ۳۳ هحفص رب هبقب .دندیدسپ اره راک شور مه ناگدنیون

 ...«هنکفمام» زا یرگید ریومت ۲7 .. «تابماز : زا هولاح 7 سس :زا» دن هچرهل

 امت هراتس - ۱۸۱ هرامش ۱۱ هحفص ۲



 لوا نایار ثنوم دناب زدیح : هسید نیلکاژ

 تب لی وامونات وا 7 73
 [:ینویریولتحوز

 هزبماب و نیریش لرتخد لیفواموتات
 یزورنیا « فورعم هثیبرنه لینوادابار
 هجوت دروب و تسادرک لک شراک اییدخ
 لسنوامونات ] تسا هقفرگ رازق نازاسلیف
 هارمهب «یلغاک هلم» ملیف رد رابنیتضن
 ملي رد یزاب اب و تج تکرف شربپ
 نارترادفرطرپ تسناوت رگید میفدنچ زین و
 دوشبامنیس ناهج لاسنرخ_ رگیزاب

 لیئاموتات هک تا نیزآتبحص نونکا
 .جوز تب لیگغت لپنوا تایار شردپ هامهب
 یلویزیولتلبرس دنچ رد و دنهديبنیزیولت
 بیترت نیاب وشنکیم یزاب رگیدکی قاقتاب
 «سیلپنوتیپ» لایرس رد ینامز هک ینوانایار
 سپ + تناد یزاب هدونگنیراهدار» شب
  رسگند رب + نوییوتت زا یرود الا زا

 شزتخمقافتاب و ددرگیم زا تویریولت هب
 دون .دعلوخ یزاب اهلایرس رب لینواموتات

 كاکجیه درفلآ

 یقشع مایفكب و
 اهلی اب هتیه هاتجیخ در ما

 یتلو . تنامدوجامه یلانج و ناجیهرپ
 سا ینلیف نتخام مرکب هناگچیه نونکا
 دردم «ماتوک پش» هک یتع یاههیاب رد
 هلاکچیه ملیف نیمراهچو هاجنپ هک لیف نیا
 لحارم نیرخآ نونامه ۰ دیآیم باصب
 رس تشپ دنالنف یکنیمله رد ار شاهیهت
  یاههلیقناطلس تخیتسد هک دید دین .دراذگم

۳ ۱ 

 )نمک داود بآ | رج مراع هه متنه نظم نم ب۱ ساشربو از هراتس نیا نیکاژ
 ۳ ی مر و درک دهاوخ لک یبیلپیاهملیف رد و زا ار «نیرخ» ملیق یگزاچب هع
 دم تایر اب, ساخت هرگدفوتخ | بک کر اد تک لا رد ما نارها
 رمز اب مرمر [ سم مود بش دام یه یبزییچ سا می فی
 ۹ .ندقتنمضیقن أ پي ارت زا ینالک لوپ هک مراد نیقب نیا رد یزاب یارب هسید نیلکاژ ! ددرگ
 و +! دز مهاوخ  هوالعو هتثاد تفایرد یفارگ دزمتسد ملیف

 ۵۳ میش لس تماس زی 3 دیاب هدكيرف زین ملیف سلاخدوس رد « نیارب
 دنابزمیج . راگنربخ کا یابحاصم رد نیلتاژ. تبا

 1 هاب تل هند راهنا یونارف | رننش كي رد شاو لاوکار اریغا

 لاکی زوم مایفتاب رد نیقرامنید | سس ین یا تب
 5 دیذاج بمب یلوقای و شلولوکار هکنیا

 یدک وز كپ سیئولیرجاتایناهز او بر یر
 یزاب یسک یاهلیف رد و دوبداد لیکعت )1

 ملهتمد یشت یاب مه ینمز :
 ور هدومن بحاصت , تسادوب نآ نکنان هک ار
 1 ت

 مولا ینیعن بش نا رد شاولوتار
 دنچم تساملکرهاق نکنام ناو هکیارب
 بش نامه رد و تنادونارجا زین هنارت
 یکیابنارت ۱۳ یارجا یارب یدادررق زین
 هدیناسر هاب ینکرپ هحفص یاهیزامک زا

 | تیبوبحم + عبطخوف و ارز و ربزسیلبای
 | لو هدوبدرکاپو تسد دوخ یارب یدایز
 یاهزات ملیف رد ار یو ریخا لاس هنچ رد

 نیترامند زا یلاصورس رتمک و میهدیدن

 .دب نیرو یولج «نینخارک تربار» . یگددناوخ
 . تسایلاننآمان « یرگیزاب هنیمزرد هچ و | ۱ تساددروآ ور یناوخ هزاوآ و یتکنام هب



 یار دیتفرپوک یزاگ یک سز
 دریگیم ناح امیسهد رپ

 رسگفب یدوویلاه نازاسلیف یگزانب
 یصقاو یگدنز سامارب یناملیق نتخاس
 زا سپ و دندان ایند هلرزب نشیپرنه
 لیلا یدنز سامارب یتیف هکنآ
 رسکفب نونا «دندرب نییرود یولج دیقف
 رسپوکراک یگدنز زا مه یملیف.نتخاب
 لر یتنیاب هک یرگیزاب زونه ! دنهدافا
 باخت, دنک یژاب ملیف رد ار ربوکیزاک
 یارسب# ۲ دودیم هتفگ یلو « تسا هنعن
 :دندرگم راک زت یاهچ لابد رم
 هیات و دا هناد تهی ربوکیراگابهع
 1 اقا ار وا شن

 زا یسکی ریوکراگ هکنیهبدجونا
 دروس و هدفبابند نارگیزاب نیرتبوبحم
 مدرن شایرارکت یاهملیف شان الا
 با شیپ + دنکیم بلج بوخ یو ار
 فا یعقاویگدنز سامارب هک یملیف دونیم
 ادصورم اید رد «ادش دهاوخ هتخا
 شراگنو مین یارب هکنآ امومخ هد
 هد فرص تقو اهم «ملیق نیا یویراس
 رپوکیراگ نیانشآ 9 ناتمودهمهاب و تسا
 دنادپ تسیب ۰ تسآ هدش درگ سایت دیقف
 یگدنز .نیامارب هک نیعلیف رب موالع
 ؛اسک یملیف زین و هد هتخاب لییگ ار
 +بسیهت ربوکیراگ یگدنز زا دنهاوخیم
 توشیمهدرب مان زین رگید ملیفدنچ زا « دننک
 قره یگداز سانارب تا ارت هع
 هد و نیدزمیج « تراگوب

 موم لاحریب
 هج « یمیدق لرزب ناگشییره یگدنززا
 3 دنک شکورف ینامت

 رگن دكانتشح 9 جلبق تاد

 ریگ نج لاوددد

 دروفدرترنار و یدنک نیلکاژ

 1. كوتشه ملیفتاب دو

 قشعهرابرد یلاجنج شیپ یدنچ
 هدناارب یدک نیلکاژ و درولدرتربار
 ددق هدرپم_یتومارفب یدنچزا سپ هعدوب
 لجم شی رد هک از ربخ نیا تسیلدب لا
 .دیناونب « تساتقاپ سلکتنا ییلگتا
 ملیقكی زد یدک نیلکاژ و هروفدر تربار
 ربخ نیاهچنانچ 1دنکیمیزاب مه قاقتب

 .ترسبار طباور نوماریپ یاهزات یاهلاجنج
 .دوب یبتک نیلکاژ و دروفدر

 یک نیلکاژ هابرد هزوفدز تربار
 راهننینچ ملیف كي رد وب نده یزابمه و
 تسا هند

 ناونعب نم یارب نیلکاژ شتنار» -

 هزورنادندیم ال تنحویاهدیف
 ناود یرگید زا یی یکی و تسازور بای
 ملیفنیرست هزات .دندرگیم اهامتیس نارعا
 دوست هع درمان «یراک» هنیمز نیا رد
 - تن هدف هتخامهالاپود تیرب»

 ناوجوت هلرتخد كپ ملیف نیا رد
 هدهعرپ ار یلصا لر «تاناایسیب» ماب
 دوغخ یاهاحم زا ول ملیفودراد
 هد «تكانایتیم» 1 تسا روآهرهاد و

 رده یفقن زا مه مدوخ

2۷ 

 نمو تا مات لباق +« انشرب دز تب
 یزایوا راکرد ملیف كل رد < ملاحتوخ
 هم اناوتیم نیککاژ سرب : منکيم
 یفیپ هبه رب ودنرب ران ارمین ناگراتس
 لا دری

 تاعپ مال دروفدر :تربار زا لاحره
 مقوا يک دفاضا یو هزبرد مهلرتیا دمآ
 سیب درد مه از ملیف كب ینادرگراک
 ه. دووشیاتنیلک « نیوداج زادهب بیترت
 نارگیزاب زا رگید یراپسب و زیلونیرترب
 دز تمت یقادرگراک هب هک .مارم
 هسنیمز رد هک دوریم زی دروفدر تربار
 دنزبهبرچت هب تسدیادرگراک

 . دیآيم مپ( مهتفادجنرب یراک مپف
 .مدوب روبجم ملیف نیارد یزاب تنم مامترد
 رد روجاوروج یاهتشب میرکاب ار مترو
 . مدواب

 یاه هنحص رد اد مدوخ یتقو لاحوا
 ما مسرتیم + نيیم ملیف نیا

 نامزلچ ات تین مولعن هلن همالخ
 نیرتورف ره هانتنحو یاهملیف زا یورالبند
 دهاوخ هنادآ ۰ تساددوب «ریگج» اه
 17 تفاد



 اب ,یدرونامیاكيب ناهگا ۵
 روهلمح یرداقجرب (فرطب ریحنز
 ! دومن بو رضم اروا و دیدرگ

 اد یاهنحص یرداق جریاارج
 واتروص هبیتسیاب زیگنا روشهک
 :هسرسسس دیر دم ء .... دوک دارت داب نیدنچ «دزیمیلیس
 ...مید رب رگ و جعسج » ملیق هنحصتشپب امنیسمراتس رگشرازگابهارمه رج

 !.بونجباتفآ ربزودنآرگ وجتسج
 اب اه هراباک هب  نیرخآ مان ؛نارگوجتسج» ۲7

 نایرتشم دبال و دناهتسن یلاهزیم . رگیزاب یرداق جربا هک تنا یمایق
 روشو یرداق جربا ! دنتنه هراباک ناریا یامنیس سانشرس نادرگراک و
 یگنسئاد طسو زا یتمق رد زنا . .نآآ رد و تا هدرب نییرود یولج
 یردبح جرف و دنتسه تیحص مرگر س ۰ یدرونامبا تی اضر قافتاب شدوخ
 هک یلاوج رادربملیق  دینمجو ... یئاطابط زیگنا روش
 یف زین ار «رجنخ و یاههنحص .تسا هدرک یزاب دادره+
 یارب هدامآ و نییرود تشپ ؛تسا مدرک . لبقلاسام دنفبا رد ملیف نیا فلتخم
 ریاس .دروخیم مشچب « راک عورش " یرادربملبف نادابآ و رهتمرخ رد
 راک و هثوگ رد مه پیکا دارفا  امنیس هراتس راگتربخ و تسا هدیدرگ
 دورواب .دنروخیم مشچب گنیسناد . یشرازگ ملیف نبا هبهت نایرج را
 ق ِ .دیناوخیملیذرد هک تسا هنید دنرادت

۷ 
 یربلاوحاو لاح زا ی اب نارهت زا هک ینفلت یسامت
 ۳ رد پیک درفا ریو وا تند راهناوا ی
 7 بیلبف نایرج هبو مينيشنيب گنیسناد . لته رد «نارک وجتسج» پیکا هک
 .دونیم بد شرانکرد زیفوا نانسیمآودناوخیم زیگناروش یاربارورانس یرداق 8 یرداسسق ۰ یرادرب . ۰ دنتنه رتتنم نادابآ یارسناوراک
 روش هب نا ندا زا سپ هک تسا نیا

 . مهاوخیم یرتشیب تاحیضوت . زد ابوگ ار یدروفامیا كيب هک ۱
 دیوگیم یزداق .. اندرکربخ : دنک یمتحارتسا شقاطا  !ندیصقرهب دنکیم عورش زیگناروش ار یرداستق غارس « لته لحم رد
 نسسیا و تسا هصاقر زیگناروف» ۰ زل رگید هنحص كي یرادربملیق یارب " و .. رارکتو رارکت و رارکت .. . گنیبناد نلاسرد دنیوگيم .مریگیم
 یاربب هک یلحم رد ار وا زین هنحص . یاه یکیدرن رج یاهیحا هب « ملیف . دروم هنحص زا یرادربملیق هرخالاب ۰ تسا یزادربملیف راک مرگ رس « لته

 ناثن هدناوخیم و دصقریم مدرم . رد یرداق زا :دنورب رهذمرخ هلکسا . یرداق,دبابیم نیاپ هاوخلد وحنب رظن . کگنیملاد 20
 زیگنارودیوگيم یقو هل .دهم.نادرکیرادربلیف هک یه هرب ..دیویم بلا یاه هچبرپ زا یکی ب تهی دنادرک نیت یروط ار



 كي وا هک .دینکت رکف «تسا هصافر
 شیاهملیف ریاس نوچبه تخاوتکی لر
 رونی ه ] دنک ی ماقیاملیف نیا ردار

 تصرفملبف نیا رد زیگناروش ! تسیف
 وا لزو دراد ینامنرنه یارب یبوخ
 یتاطظحلاب.تسایئامنیسلکشم شتن كي
 ربناتساد كي-بلق هب ار یجافامت هک
 ملیف نیا رد زیگناروش .دزبیم شفک
 ٌبنوخ هکیرولنامه هک دنکیم تباث
 و تنه زین یدعتسم هراتس « دعقریم
 یتاملیس کشم یاهلر هسنار/ 0

 اب یدرونامبا کی ماگنش نیا رد
 0 زا . دوشیم قحلم ام
 پیک . تسا داش و لاحرس
 تییف یاب رظتدروم لحسب دا
 ریشمرتهاکسا يلاوح ینعب « یرادرب

 رک ی
 نتسخاب یارب اهراب لاحب ات »

 ماهدمآن اتسزوخ هب « یفلتخم یاهملیف
 هتطنناه, شیپ راب زا رتشی رابرهو
 ایوصخوبونجیاضف  ماهدع دنمفالع
 ویلاعنیس یلیخ  نادابآ و رهثمرخ
 ناتسادو تسا كيه لاسح نيع رد
 نیا هک درکیم باجیا نارگو جتنج
 .مینک رادربلیهتطعنم نیا ردار ملیف

 «یرادربلیف لوا زور ود یکی نایه
 نیا و دندش ضیرم پکا دارفا هه
 درگ زاب نارهت هب میدت راچان هک دوب

 + پیکآ یاههچیورب یدویهب زا سبو

#۷ 
 رهشمرخ هلکسا یاه یکیدرن 4

 باختنا یرادربملیق لحم .ميسریم
 تسد رز یردلق یبسو دنرگیم
 و دنیشنیم ملیف رومیرگ_«یریعم»
 هنوکر د و دوشیمدیشس یک شیاهوم
 ناشن مخز كي یاسج مه شیچ یوربا
 و یرداق دوخ هاگنآ .دوشیم هتشاذگ
 .نوربمنیرود يولج یدرونامیاكیب

 ٍتسب یزاب زا یربواصت 9
 فلتخمیاههنحصرد یرداق و زیگناروش
  «نارگو جتنج» ملیف

 ۰ » ودوشیمنگنت یفتم یاهلر یافیا یارب .ةورخ یرادربملیق « یرداق روتسحاب
 :ميسریم نادایآ میرب هتاطم هب : دیوگیم كادرهم .ایوت هک یدرونامیا كي و دوشیم
 یاهناخ رود ات رود یلابز یاهنمچ  یسمک یاهتقن اب ردقنآ شتسار» ... یردق زاو تبا تسم ؛ ویرانس قظ
 اج همه . تسا هدرک هطاحا ار میرب . رگبداک ماهتفرگ سلا مریخا یاهلاس  ف.طبناروخ ولتولت دراد یرپ لد مه
 روشو كيي ۰ تخرد رب و تسا زبب «ادنزیمن مرسبمهیفنمیاهلر یافیارکف ...دبآیمهداتسا یاهشوگ رد هک یرداق

 و دننیشنیم روتوم ی یور زیگنا .ملبق رد شقتق هراب رد دادرهم زا , نآاب . دراد اتسد یریجنز كيپ
 راک تا تاک ریو ی یروت یداایرونس ره مش یر رم و یر یاب
 دارفا ریاسلو یرداف .دوتیب ةتشاذگ دمسرپيم  راب كیپ یو .نشک یمرانک روح

 ععج نادیم طسو رد یگیه زین پیکا رب
 روتوراوس زیگناروشو كار .دنوشیم
 ی تادیم رود راب دنچ و دنوشیم
 اهنآ زین نیبرود هکیلاح رد .دندرک
 شدرگ اب هاربه و دراد رداک رتار
 ۳۹۰ مه نیئرود « نادیم رودب اهنآ
 یم ماعت یرادربملیف .ددرگیم هجرد
 هک يده هنحع رد كيب نوچ و دوش
 یرادربنلیف هناخ هثاب رد دنهاوخیم
 افسج پیلا زا ,درادن یزاب «دننک

 زین نم > ددرگیم لته هناورو هنش
 زا. .مدرگیم زاب لته هب كيب

 وجتسجردار یلر هچ هک ميرپیم كب
 حیضوتروطتنیاكيب.دنکیم ءافیآ نا ط

 هک
 و لد هداس مدآ كي رتکاراک»

 راک اونمحدهع رب ملیف نیا رد نابره+
 شان رطاخب هک یمدآ . تسا هدیدرگ
 ورردور شتسود نیرتیمیمع اب قثع

 یتسود نیا  تبقاع و دریگیم رارق یرادربملیف زا هتحص ود هلصاف رد زیگناروش و یرداق [ج]
 هنادا کلی <: دوشیم زوریپ هک تا كي مه ملیق نیا رد نم» ناهگانژ دنکم هلمح وا رطب رگید
 جا . مراد هدهعرب یدمک تباصا یرداق تروم اب ریجنز
 ساوسویاهلر باختنا رد یگزات» ار یرداف اب ندرسک راک هتیمه .دونیم نیئوخ وا تروص و دنکیم
 مراد مسصت .مهدیم حرخب یدایز نادرگراک كيباتاذ وا . ماهتهاذ تسود . .<.داسق كيبو هدشعطق یرادربملیف
 .حطمضوع ردو منک یزاب ملبف رتمک " هتیپ زهزا هنوگچ دنادیمو تسا طلنم . یهاوخ رفع و دریگيم شوغآ دار
 «مریب اب ار م(یقامنیس راک شست منکیم رکف . دریگب راک شیاه ۱ كيب تروص یرداق یلو « دنکیم
 را تراک نیرتها زا یکی ملیف ننا رد نم ۰ *نقویاهتیقد دنچ زا سیو دسوبیم
 سیا پیکا بش ٩ دودح تعاس شب ان زد مياه . .ابیم هادا یراق ایرج

 اله سس گرم ما هبادهنیازا شیادادرهباپ تحص کرک یناکس زا یزادرملیق
 یرداق .دندرکم زاب لته هب « رظن رس رنو لک مت ییپ دارا و دم مات کاپ و یرد#
 یواج ادرف تمام هک سیا یه ارگ جتسجاا رگیداتحصخپ یرادرب ِك هنحص رکفب و تسا شدوخ دال یون شکار ا لر + دن یمن ادیب رب اور له فرطب بیکا
 3 1 ها رمه اهتآاب زین یم و تسا هنش هدامآ - دنتفایم

 هو و۳ سنج رد هی 10
 دبشنچ |رسناوراک لنه لجم رد

 :سهچ دادرهب « منیبیس ار دادرهم
 ییدمک و ناریا یامنیس یمیدق یفتم
 و دنکم دنخبو وگت همه اب + یناریا
 ناوتیمن العا ! دیوکیم كوج بترم
 .نن رتیفنم زورکی یو هک درک لوبق
 ] دوب ناریا یاهتسهرهچ



 یناریانا وزنود
۴ 

 لیق یاههرامشهصالخ
 :یناریا پیت شوخ ناوج سورس

 هسب و دوشیم انشآ هبادوس مانب ینز اب

 امور اهنآ درت
 .نیلکیم مچ یرکشان هزات موریمن

 نیا لصادوب هشرزن کتیا
 هک داتفا یگراک امآ قرب نانجنآ
 نما رتشب - نش مارو تکاس سوتی
 لک یم رتنبمه وا بو دوریم وآ نامتراپآ راچان .منک تحاران ار وا متساوتیمن

 اروا هبادوس زورنآ یادرف حبص و دوش
 یئانتآن یاودنکیم انشآ شتسود تزع اب
 ردوخمهاب هس ره نبش رتسب مهب رجنم
 امادنکیم رارف ود نیا تمد زا سورپس
 مش حورجم تنشب تخس فداصت كي رد
 ناتسرمیبرد.دنربیم ناتسرامی 4 ارواو
 انشآ ناتسرامیب زاتسرپرس سونیژ اب
 واب نیرسن مانب ینز اجنآ ردو دونم
 هدرک فداصت وا نیشام اب هک .دیوگش
 یرتیگ داد رومام ماگنه نیا رد .تسا
 هبادوس هک دیوگیم وابو دیآیم وا درت
 ثاب رد سوزیس .تسا هدیسر لنت
 ابو دناریم دوخ زا (زسونید یک
 تسادنتتورت درم كي رسه هک نیرسن
 قشع یانب دیآم وا ندیدب زوز ره و
 دنمزابرد ناهگت ان هک دراذگیم ار یزاب
 .دیوگیمو دنآیم نورنب سونژ و
 .دش مامت تاقالم تقو

 شیاج زا یلاخ هتل اب وب
 :تفگ و تناخرب
 هر

 دوب.دمآ منپلحبیپ سورغ نیا زا
 سن زات علش یا راست سارا اب
 یاپیاهمدق یاهس .تفرو تب ار رد
 نم تفتب هک مدرگیم یح ار سو
 درب هلنع تون روم تنور راد
 ارمو دوب هدز مه ارم قنع نز نیا
 یدیدششحارات وب-دراذگ یرامش رد
 دوستش ناوجوم منوب ةدرک هی

 دیبش هراو
 نا ای نااش ین سام ک
 دیادداق رارق دوخ هناع هلجخت ار

 ِك 9 لر جیه ادب اد

 مغان نامآ رد ایه له
 یهاوخدوخ همه نیا ام ستم ب

 اهتتنم اما. دیدمآ هک مرکشتم -
 ی

 ذک امش .دنشاب هتشاد نمی نتفک یارب
 ر تتج وع هوم لوس دنا
 مناوتیمن دیوریم نوزیب نم قاطا زا
 .مشاب هتشاد ناتندید یارب یئوزرآ
 هو اتشقن نم تسمه

 نود اب لتم تسرد وت نیوزیشدب
 هک ز ور دنچ نیا . ینکیم راتفر ناوژ
 رد وت فرح شاهبه یاهدییاوخ اجنیا
 ارجام ردوت شاهمه .تسا نز دروم
 نزز كي مان هک یاهشاد تک رش یئاه
 بجمتیلیخ نمیارب .تسا هدمآ ناییب
 یدرمدح نیا ۷ منبیم هک تسا روآ
 - تا رک لو دل )ار دوخ
 نادر سینا سس کم

 لیسکشت ارم یکدنز ما نانز هکنب
 نز دوجو نودب یگدنز .دنهدیم
 تسدزااردوخ موهفع و فطل نم یارب
 ان یوادن تسود نکا نیآونبب دهیم
 .منکیم شهاوخ وت زا ینزب فرح نم
 یک نوت هودم ارم رک

 هکنیآ لش .دورپ دش دنلب سونی
 .دنشاب هدرک بآ هنق یشلد هت رب
 :تفگدشیمجراخ رد زا هکیلاح رد

 هوا کد نگرش تماتسیپ
 ادرف ایوگ .دنیآیم رتکد ات دنچ ینعی
 و شرب لمع قاطاپ تسا رارق ارت
 .دنک لمع از تمشچ

 نمی از زبخب نیا هک مرکشتم
 .مثچو مدش بوخ رگا مراودیما یداد

 هک یاب یرفن نیلوا وت دش

 تفرنو ربقاطا زا سونیژ یتقو

 دک دوب زور دتچ .مداتفا مدوخ رکفب
 دنچره . دیدیم او یناج مياهمنچ
 دندوب هدیشک نوریب سد زا ار مس
 .مروخب ناکع مياجب زا هکنيا ناوت اما
 !رمحوجو مامخ قتل یکیرات . تشادت
 رابکی یارب تساوهیم هل .دوب هتفرگ
 اقا .میب ار ایند منش هکرچ
 دنیا اهیا همه رب هوالعو ار تیبط
 هدش مار كایا هک ار نیرس , اد نز

 زر ی نم زا لفاست و

 متین هراتس ب ۱۸۱ هرامش - ۱۷ هحفص 7

 هب الاح هک از :نموتیت و مدوب هداقنا
 يانعم كي نم یارب تخاد جیربت
 دنیا ملایخ رد اهراب ,دنیم لحنیال
 هب اهنآ ابو مدوب هتفرگ شوغآ دار
 مدوخ اهزاب .مدوب هتخادرپ یزاب قفع
 و مدرکیم سامحا ود نیا رانک ردار
 نم یارب اهنآمادک ره مدرکیم رکف
 دنادهش یشابیزآ هتفرف تروصچ

 هک رادب اب مدوب باوخ مادی
 مشوگب رگیدراب سونیژ یاتشآ یادس
 .یرگید یاپ یاهادس سپس و دروخ
 سه ناشیا . رتکد ياقآ هلب -

 متسناوتپم اپ یادص هار زا طقف
 دنزاد رارق اجک اهنآ يهدپ سین
 اپیادص هکیئاج فرطب هتسهآ ار مرس
 + مننادرکرپ دمآیم

 سناژروا تسف رد: تفگ سونی
 همدس:مشچ لپ هک .دناهداد شرازگ
 یهحب هبرش تدش و تسا هدید 9
 .دراد دوجو یروک لامتحا هک .مدوب
 پچمثچ و تسا تسار مشچ طقف هتبلا

 .تسا دیدن یامتس
 یلاخو هدش یهت ناهگا ار دوخ

 .متفريملاح زا متشاد . مدرک سامحا
 ار مدوخن متچ في هک تسا نکمم رگم

 تر یکم ك 3
 ان .منک لویقار

 هی طقف نیا
 امشب مش یناوج یوریت .تسا لاتحا
 زطخلانتحا و تسا هدرک کمک یلیخ
 سپ .دناب هتفد دوجو نکیما رکق
 درب تحاوخ عن ین را ادرخ

 راونیمامناوتیم ردقچ ات رتکد ب
 . شاپ

 .تسا ادعای رگید نآ -
 ةو مه اهرتکد هک مدرک بجتت

 نخ هاب دنوشیم سویام اج همه زا
 راگناهک وب نیدیب هچ نمو دشفایم
 راد دوجو مه شانخ الب نآ ناگنا هت
 هدش وا نامادب تسد یتساپ هک

 ننرک دلرت از قاطا اه تک یتقو
 ,یایندبهظحل كي يارب . مدمآ میوخب
 اکینیدب : من زاب مدوخ تراک

 .دوبن مار نادپ ار یسک _مدون
 و مسیرگیم عتشاد هتهآ هتهآ

 .مدرکیم بلمزمز بل ریز
 تاک دیوتراکهانگ هدنب ایادخ

 نارم تهاگرد زا ار وا :تسا منمآ
 هراس نادرگ رب ین اب ماش

 زا تسم یپ نیازا هک مدنبیم دهع و
 نابرهمو بوخ یادح .منکت اطخ

 نادرگ اب نمب ار میتمالس

 هبلک نیا هک دوب سونیژ یاذض
 - دروآ بلرب ار

 . یلاجنیا ولت رگم
 وت یاهفرحب مراد هک هیتدم

 .دزوسیم تیارب ملد .معدپم شوک
 زا نم . یاهدرک یک انرطخ فداست وت
 رسیالاب لمع قاطا رد ماهتناوخ رتکد
  مشاپ وق

 زوک نم وگب تسار سونی
 معاوخ

 مع كي نم هزات دنکن اد بس
 ماهدرک ادیپ تبحس

 نیبار تقیفح . نکن یخوش

 .دهاوخموطمادرف سپ تقیقح -
 راک هنوگرح تفگ رتکد نمش رد . دش
 نیاربانب .تساعوتسوتیارب یتیلاعف و
 ات كي بشما زا
 . دز میهاوخ تقاطا رد یولج

 .هدشهک مه زور كلي: مفشاتم ت
 .دوجو اند یوت ینز الصا نک رکف
 درابن

 اب نم سوشیژ . هوشیم رکم
 اب بنز فطل اب - ماهدنز نز یادس
 نز نتایو نز هسوپ

 وت ردتچ . نم یادخ
 یارب مفساتم .یتسه یثتآ و ضیرح
 دراد ررض تیتمالب

 ۰ تفر نوریب قاطا زا سونپ ژ
 یراک هن تشکیم ارم تشاد یئاهتت
 متسناوتیم هار هن - منکي متسناوتیم
 منیبب متسناوتیم ار یقاج هن . مورب

 اب ربخ تعاس زا

 سو رو نامکچوک و یمیدق



 حداخهنهرب هناخ ضوح زا تنب زیتقو ان
 لماک یدرم رگب د نم«تفرشقاطاب و دش امنیسهراتسهزات یقرواپ

 یک دن ز هظحل نآ زا نمیا رب و۵ ویهدش و را

 "وب هنشزلمنآ یا

 راگنا .مدوب هدییاوخ نیمز ریز یوت
 منامشچ دزیم ادس باوخ رد ارم یکی
 هدییاوخ مردادو ربپ مدرک اب هک ار

 اب بم :زورنآ اف شرم
 تاشو كخ بآ و مدوب هدرک ضوع
 ریز رد تباوخ ۰ دادیم ییانج تلف
 ناهگان مییب طایحیو مت زای ار نیمز

 لعسکم

 رک تشادن هقباس لاحب ات . مدیدهم ار
 متون :مقابهدید هنهرب ار ینز انا
 رهیوریتراگناامآ ملک زابار رد
 یمشچ راهچ تشادزاب تکرح زا ارم

 نم یار رد تشاد
 دوخب دشیم هقاور شنا نوخ یا

 مک زاب ار زد متوخیم و منیچییم
 ملی دوخ یولج يعنام هکنآ

 نوباس کد زا مه

 اما مدوب هدینش هبردع زد یئاهفرح
 سوت منک هبرجت متناوتیم هک زابرخ
 تشجوراچمارم تفس مودام و ردپ زا
 ٩ یر اپ مک

 اهن یاهنت نم الا ام
 موونح مکدنز رد رب نلوا یاب
 رهام ارز ممج زا یازات

 نالتعاهروم رد اهبانک رد هک ارتهچتآ
 ۱۳۷ هحفص رد هیقب

 ایتیس مراتب س ۱۸۱ هرامش ۱۷ عقص



 اریمح : اب یندناوخو نیریش یوگ و تفگ تي

 دنتسهنملوبق دروم
 1: زا یکی زونهاو دیاوخیم هک تیاهلاب اریتح تل

 ]و تا هام نوه تل یوم دوس
 کرته ریغ و یرتعا تئرد وزیر تاعیات و اهلاجج
 نا ۰ عونتم یاهنارت یارجآ اب طف و تا هدرگن هارمع
 تسا هدومن حرطم + راذفرط رپ هدناوخ كا ناونمب ار
 یسشجای زیورپ ۷ , یگدنناوخ زا اب نامه ارینع
 یلاسدچ و درک حاودژا یناربا یقیسوم مات بحاس زامگنهآ
 .دینک یئادجب هرفللاپ و .دیماجما لوطب .حاودزا نیا
 اب. نریم یگدنز یلاهجب )ریبح شاخ لح رد و دب
 درح شایسوسخ یگدن و . ایم« یقیموم هر رد وا
 يا وضیم مزد هک وات

 زا و یسریم رب لاحرسو داش یلیخ اهزورنیا
 یادش جراخ هتک نیگنغ تاح نآ

 .دبتزیم ارفرح نیالیلد ناب اح : اریم
 و ماش رها لاح سودا: ینویزیول دمنب دنچ رد هک
 ما اب هتیمع نم: شمار 1 ماددرک ارج یناهمارپ
 !رجا نیک هنارت رگ و متکی از ار ميان موجو
 و موشیم یقیمع رتات راچد نآ یاجا ماگنم ام« نکا
 .تسا نیا مایع + مناوخیم داش یاارف هک ينامز سکملاب
 .ماگنه هک تسا نیا . مزاس لقتنم هدنونش هب ار یدان هک

 ماسگنه و مداش بسلق میمس زاءاهنارتزاينسب یارجا
 یهتنم . رثاتم و نیکنغ مپامهنارث زا رگید ینعب یازجا
 .یاوجو لابح زا ار مییاعهارت نیازآدبسک مراد میست
 متوکب مدرم یداش یارب و منک جراخ نیگش یانارت
 1 ناشتخاس رثاتم یار

 لب توعج اهلیف رد یزاب یارب وت زا اهراب
 7 یهدین نت اهلیف رد یزاب هب ارج. دناهدروآ

 نرم یتیابدنمره اب هک تساجنیا هم اریح
 شوسع ار شانه هتشر و رپ هاش نآ هب خاش نا زا
 نیا دد تیقفوم ملت هم و متسه هدنناوخ ات نم | دن
 یرادقنی اماص , منک و رامنیسهبیایپ رگا لاح . تسا راک
 نینچ هسک هاوشمننم و مامم رود مایگدنناوخ راک زا
 ءافکا یگدنناوخ هب تهچ نیبهب : دیایب شیپ یدروم
 ماهدینک طخ ار یرگیزاب راک و امنیسرود و مادومت

 ار كيمادک راک « امنپس نارگیزاب نایم زا
 1 ینپیم

 رولیتتازیلا ؛ یجراخ نارگیزاپ نایمزا : اریمح
 نایمزاو هبتهمهقالع دروم نارگیزاب نوتىه نوتلراچ و
 شوروخ یر و نایرین یلع راک هب مع یاری نارگیزاب
 مننقالع

 انآ ۶ یلوگیم هچ تدوخ ناراکمه هراب رد اماو
 یعیدق ثاگدنناوخ اب هسباقم رد ار راک هزات ناگدنناوخ راک
 3 ينکیم دیت + اقااپ و

 « رگید یرنع فروم نام مح یقیسوم : اریمح

 امنیس هراتسن- ۱۸۱ هرامش ۱۸ - هحفص

 ۳ 7 هر شوک مد وم
 نتاهمایف رد یزاب هب متسین رضاحزگر هنم 9
 «نوتسه نوتل راچ زولیتتبازیلا و !مهدب
 نارسکیزاب شوروخ یرخف و ناب ریصن یلع

 با تا ی را هاب يا و اد موع دعای
 .یلو . دنباپپ یقیسوم یراپ هپ ۰ رت یفن هزاتناگدنناوخ
 هو لاسنج ندرک اپ کنی طتقاهنقن هزار هاتماس
 .یاریایقیسوم هب تمدخ یش عقاو رد و دنتبه ترهغ
 انقرب هزار
 .یسقیسوم رد یهجوت روخرد یاج دناونیم ؛ راک مزات
 و همه هکنآ طردب ۰ دننک بحاصت هوخ يارب یاریا
 یوسک ره زا رودب و ننکن تاتو اهلاجتج ریگ زد ار
 دنعپ یکدنناوخ هنیمز رد هات یتاهراکثار رکغب « دیلت
 ناگدنناوخ ربرب رد دین مع یبیدق ناگدنناوخ یترط زا

 یارب اد دوخ تایرجت یتیاب هک. دنریگب ههج س
 دن ریگ راکب یقیموم یاهناوج هب تمیخ

 :یسسیرتراک رپ وزج ریغا لاس اود یکی رد وت
 نیم | جا مار هما رد هک یادوبینادناوخ
 و یلوگ ی م هچ هراب نیا رد

 زاو متاي مدرم نیب هکنپا زا نم شتار : اریمح
 موشيم لامشوخ یلیخ من اوجا هاب ناشیارب كیدرت
 هک هحدم مدناوخ هی ار ناکما نیا. هزباک ره راک
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 ددجنب + مدرم نی رد ار شراک رثآ + شیپ زا رتشیپ
 هجوت اب هتسویپ« اههااک رد نم یاههمارپ هنتخبنوخ
 داهشیب اب اترم تهچ نیمهب و تسادیدرگ وربوز مدرم
 وزجا لوقب و مته وریور فلتخم یاهباپاک رد نناوخ
 مياپمرشپءاهرباکرمراکردنا تسد نادنناوخ نیرتراکرب

 [ ینارذگیمهنوگنچ ار دوخ تغارف تاقوا
 برن ار مءزات یاههنارن + مناوخیم باک : اریمح

 اراک جو ماوخ 6. لزوم رس ناسود کم
 و مکیم ردب نت زا ار

 1 یکم رغم سیئوس هب بترم لیلدهچب
 یردعم باد شس ناونز زا یاری
 کیست سیر تاک 1
 درگ و : تسوآ ندرد رطاخم طقف سیئوس هب نم یاهرفس
 1 درادن یرگید لیلد

 یو یمهچ نوبزیولت یاهوه و اههیراو هر
 ی . تا یطابترا هلو نیرترتوم نویزیوت : اریبح
 ها منرم یاهناخ ب دنوتیم نویزیولت قیرط زا دره
 ,دناوخهاب یار اما و . دریک یاج مدرم لد رد و دبی
 عن نیت ۰ ینویزیولت یاتیراو و طوش رد تکرش
 هبءهدمآ شیب ةسرف هک ناز ره نم. دیآیم باحب غیبت
 یاهنراو و اهوخ رد تکرش یارب نم زا هکیلاع توعد
 ۱ قبقت تح تارج تل هک سمت یهو

 یزاب یتویزیوت لایرس ثی رد دهاوخیب تاد ها
 1 یک

  دیدروآ نایمب فرح یرگیزب زا هک زاپ : ارم
 تیلافنوبزیولتریدناوخ اپ اوتب دعاوخی ملد طقف نم

 | ناگدنناوخ نیا زا ,لیخ نم رظنپ

( 

 !رگیزاب كي هن و مک
 1 ینک جاودزا هک یرادن میت

 یی ناب هک تن یریچت جاوا لاو ۰ ریست
 هب طق رضاسلاح دد نم | تفرک میست شور ینابآ
 1 منک اودزا مزادن دمق و مکیم رکف نناوخ

 1 یلوگیم هچقتعهرابرد#
 لاح رد يهتم : مته «قلع» قفاع نم : اریمح

 رظن دروم هک یموهقم نآهب قتع زا نم یگدنز مرضاح
 ده هسالخ مراکربهقااعویعامه و تسایلاخ , تساش
 1 تا

 دوش عقاو ین هجوت درومدناوتیم یدرم نوکچ
 دروس مرداریم هوصخمنوتیمن نم: اریبح

 نمیاربیدرم نم رب . منک صختم , ماهالع دروم درم
 و دست ار مهیحور «دنک حارسناوپ هک تسا لادیا
 یسقاب رادافو نم قثع هب ؛ رمع رخآ ۷ به زا رتوهع
 1 نییه ناب

 + .دتسرفیم تیارب .تنارادفرط هک ین هب
 و یهدیمرثا بیترت

 مسیارب مدرم هک ار یئهما نم . هی: اریح
 محدیم باوچ اهن هب و منیمهملاطم تقدب « دترفیم
 «یلیخ . منکیم هجوت مراک هب رتشیب؛ هان نیا ندناوخاب
 دانا مراک زا اهیلیخ ۰ دننکیم هتالع زار مراک هب
 مراک بیام ندرک فرطرب رد مه نم و دننکیم
 شیپ زا رتشیب هک تماههمت قبرط زالاحرهب : محدیم جرخ
 موشیمانشآ مدرم یاههماوخ اب

 اونآ اب ینازانهآ و نیارس هات هرابرد
 7 یئوگیم هچ+ یتکیم یراکمه

 رخاوا نیا ون یزاگنهآ و ینارسناتراک :اریمح
 هنارش زا يليخ :تساهدش یبگردرس راچب یروجنپ
 لای یدننکیم فیدر مه س تفپ ار تاملک طقف لاپارس
 راسک زا هه نازاسگنهآ زا یلیخ | نیارسیمهنارت ناندوخ
 هپامرد یئاهگنهآ نتخاس رکفپ اب و دننکیم دیلقت رگیدکی
 دنچ زونه هوجو نیااب | دنته یبرغ یاهگنعآ یاه
 تیلوئم ساحا ناشراک رد هک هنتهزانکنهآ و ارسنارت
 ریممه و یقرت نژیراک نیارسنارت نیب زا نم دننکیم
 اموصخ و مدنسپیم نایارسنارت ریس زا رتیب ار راتق
 ناز امگنهآ ..دیشنیم لب ادیدش هکر اتفاریماایانارت
 .سیکوزاپ شخبتاهجس م هللاسا : نم رظن زا مه « بوخ
 دنتبه دونشخ نودیرف هرخلاب و یردیح - یدیوجت
 هکدنته مه یرگید بوخ نازاگنهآ و نایارسنارت هتبلا
 اد نیا مرونیما و دشاب تر مای هظحل نا رد تسا نکبم
 1 دادن یاهلسرب لاد

 مت



 کر رب هعقا و
 مر ر اعیرمآ یامنیس ک

 رتسبتزآدتیانوپ یناهمک یارب رالد نوبلپمكب جن

 تن وب +۰. نب رتهب زاکسا یهدن رب «ییک ار»
 هر و ی

 و ٩ دش هتخاس هن وکج لاس ملیف
 .عونشب نآ یور یرانگ بم: یکاردنخ
 زا شیپ نسدیوآ . دشیم بوصم تیر

 اوج» و همبتاجن ار رد ملیفود ؛یعار
 دام هو اما .تشاد شااتراع رد ار
 تخانش شرنق نونت هک دادناتن نولتا
 یسطق میق نت ننه : تا هدقن
 شتر هچره یارجا قارب نولاتنا هد
 ت هب عورف «آو بلای یکار» دوخ
 شش ۳ یرادرلیق تامدقم ماجات ودرع
 نت سد نوا  دناجنلوسب های
 یو "رب و هک يماگنه تبقاع و تشادنرب
 نیرودراهچ و دوب هلن لا رد ابر
 بش ار وا تاکرح + كایر یوسراهچ زا
 نایاب درد نارود هک تفایرددزتيم
 .تمقنیسر

 هک یرهت پوچ تل ینزتشم یکار
 زهرا هب تدیسر و ترهتیوزرآ رد
 + ته هچره + شفارطا رد اما دزومیم

 یاهرحیاهرداهزب و شابواياهدآو رف ۱
 بتاد یک یک یوب را ورآ رانا این رب یاس زا اروم ید رد درک مو ناشچ بار یک یی حوت حل یوم تر رپ ئ نادرگرس يرگزاب < کار زا شیپ« ایم
 روچهدرتتم ی یدژارت عقاو رد یکار تسوا نارگن شرک رد (تیدرننجرم) یار یر. توجه لیزر یر هه یوم هر
 شی لماتهک می جو رهن یگدنز ار رک یزیچ سای و تخب رج هتیبه هک تا دو تربح رده ار هنوع تسد نفت
 هک هرغلابو درکت ننچ هک نانچیهیاپ ها
 دیاگ یار یارب دسر تداوم چند

 تسخادرپ و نولانا رلوم یویران شو تادنوادخ» والت می
 ارگان ندچ + نسنوآ ناج یادت ارهودلاب رد هلی و

 کار تیصجتهت « دهدم رارقرلات تم
 تم خر یادرکنراب ید ای نوچمه

 یماگنه « ترپح و ته لامک رد [)
 مسلیف نت ناونع هب «یکار» من هع
 هک تفادن رواب یک : دش محناوخ ۱۹۴
 تباهاوت (تهج ره زا) مانک ملیف نیا
 نیچاب : دهد تسکع ار شروآمان یابقر
 نیرتهاراکس < یکارو دف قاتا «یتفگع
 زا رتعیب 7 ینفگش.دوبر ار لاس ملی
 یجدزاس یاهما زا مادتچیه هک دوب تهج
 یناثعرد قباوم یاراد نآ زا شیپ «یکار
 ادیب زورب ناکام نیچ هک دندوبن
 تیک ازاد یارب عقاو هب یار انا دن
 .دوب قعم نون نیا

 هنوسکنچ + تفرگ لکتهنوتچ یار
 یارجام 3 دن هتناد هتونچ و تقی نیوعت
 یگدنزفب تهابشب« لک رد, ملل نتخاس

 ترا و رگیزاب س «نولاتارتنولیم
 تیدح تقیقح رد یکار . تسیق بمیف
 .تنا نوا یفن

 شن .دنرواپبنافهراهبتشادرافتا هک (ر
 تیمهادجاو نانچنآ « ملیفهس نی ردوایاه
 یاهیگدنود . ناب هنر اظنانینچمعدوب
 دار نیا زا یتوکولاما تفایهمدا نولاتس
 اب« تفریم هچره هک تفریم بارم یوم هب
 تسسقات ات . دیسريمن تلاوخیم هچنآ

 تسود + نایردآ شقت هب ریاغالات
 رسیاایلات . تسا هد رها یکار رتخد

 < تل لوپاک دروف سینارف رهاوخ 1
 مون یساوخردپ و هماوخ پد نیاز اکیا رب هناتسود : رب یقبام زا شیب ۰ ریو لراک) دیرگولوپت ر یار علف فا هتل هل شرف رد یافرچ
 تا تناد تر ی حب ناراگنربخ اپ [9 0 رت ۳  يق دو رپ هری ب بم
 ایردآرداربیلونپ شقق « كناترپ دایر مت ۲ ۰ تساوخیچنآ یاسر نولاتا هع

 هراونه هع دراد اریکار تسوت نیرتهب و. "اس سرب قوت + اکتیو و فوقراچ و دز شلپ ریز ار یکار یویراس 1 3
 ِ 2 تم رپ 2و جا انا تفرگاجنا کار یوران .دوونرک نیا جن رد . دندویلاهیار . سمارب یلورنس تفرگ میت نولاتما
 ار رضاخ يتروص درک راه نواب هرات - قوتراچ نام یار یکی دین دلاناو روبی تر
 ۱ )و جک ات ره ها را ور هم تا ییرکمورفپ دام دن فا ۲:یزاتن عوشوماو دف ییصارم منو یاهیگدنوداب جیردت
 .نسدلیوآناج هن و نولاتسارتسولیس هن اراهنآ ؛ داهنشیپ نا . دناب میف] وا شقت . قلاوت ءاهنآ ینامدقم یاهتبحص . .تشاذگ  یرتوم و قیمع زرط هب + ویرانس فلتخم
 اب دنیای یلنآا یهمان مادکچیه . نآ .دجاو ملیف یویرانس . تعاداو رتفب . دووارک دش ررق تبع و تشادیب رد ار نیت تفرگماهلا شدوخ یگدنز زا ووعم

 ءمهچرگ دف لا دص هر هبش كلی یار. رتمولیساما دنهدب لوپ شیاب هکدوبیازم. عوضوم رلتیو .نیورباوفوتراچ تربرب .: دخ تيدرب شالاهت لش هب ویران
 تم یناوارف یاهیتخم , نآ زا شیپ .دناتبک تشادن یناشخرد قباوم « نولتما ۰ زسیف هلحرم نیا رد .دراذگب تایم رد ار. نوسلاتلا يگدنسبوت یابرجت نیلوا یعار
 7 را هب «یکار»ب . نو میب ۰ آ کلد زا دلش هتخاس ملیف شورف داددنمپار نولاتبامژوس « امزاسناگرزب " تدچوع شین دنچ + نیا زا شیپ وا دوبت
 و قف  یولتو یر و نیت ددش واابهرکاذع راتباوخ و "رد مه یتدم و دوب هتشون نوبزیولت یارب
 یاس هرزب یمقاو ۰ یتصاخ یهیکژیو درک یراتاپ ممصت نیارد نادنچ و تفاد ها دراد هک درکیم سح نوا. یاهتانرب ودوب هدخ مادغتا نویریوت
  تادوب هتشگ لاس رد اکیرمآ مالعاردوخ تقفاوم رلکنیو و فوتراچ هک اب هرسکاذم ماگته هب و دیریم شوژرآ .درکیمییوتزاب ار شتخم

 تین هراتس ب ۱۸۱ هرامش .- ۲۳ هحفص ع)



 ار زان یرسب دسصفد كبی خرف
 هچبایلنم ار وا تفرگ شاه تمد نایب

 و تعاذگ نیمزو درب اب زاب ذنچ تاچوف"
 یفایبوخ_رادقنآ ینوتیم هکوت : تفگدعب 1

 هآ.یرآیمردتدوخ زاور اهدا با اچ
 و لمع هام میدموا ام . مریزغ میری
 قشاع طقف "نم هک ینونیه بوخ تدوخ
 مو

 یورارشرساک رول تنه زا یر
 .دیشک البار شا نی دادیم راشف خرف هل
 ترنعتزا : تگ یدولآ شعب یادضابو
 .مدنینابصیدوخ ین اما ..مهاوخیب

 یگداسنیااب زا یرپ مود نایفلع یلو
 اهنآ یروجب دمب بشود دن ماعت یبایزو
 شی رارگرب قله رد هک یترملک بار
 یرب لاح زور نآ بورغ درک توعد
 یارب ینقو یلو , .دوب یداع الماعزان
 شل دندمآ .ناشقاطا هب سابل ندرک ضوع
 ودیود ان یرپ مک رد _یدیبش درد هد
 اب هرخلاب التو هلانو هآ یتدم زا عب
 منوی: تفگ حرف هب یگاندرد یاد
 یم وت يلو . مریم درد زا مراد . مایپ
 هباطقفار فرح نبا هاو... یرب یلوت

 باوج حرف هک دروآ نابز هب دیبا نیا
 لاح نیا ابور ون تقو چیه نم آ : ده
 : مرمت و مرمت اهت

 یشنک یدرمنوخاب .خرف یکعرب یلو
 مه حبص یاه یکیدزن انو تفرو دوبار
 تعامینره ودوب رای زانیرسپ . تشگنرب
 یراق .درکیم هاگن شام هب راب ی
 تاظحل هب طقفو دیشکیم رانا . درکیم
 رکن دوبهدید شیکدوک رد هک یکانتشهو
 دنآیمن هناخ هب شردپ هک ییاه به درکیم
 !رکراوبد تعاب بارطنا اب شانه ردابو
 زاسا یرب هب نانک هیرگو درکیم هاگن

 یئورورب# ۲ یباهدرم : تسگیم ولوچوع
 نوا . نروخیمنیگدنز درد هب العا نداد
 تالظحل نیا هک رولط نامهو نته رهز اه
 وااآ دینرببم شدوخ زا درکیم رورمار
 سا هدرک رارگت ار شردام هابتنا مه
 زونه زان یرب دمآ خرف هرخلب هک یتقوو
 .دزولیتیئاصع زا شیپارسو دوب رادیپ
 یلت:ارب : تفگ .يدرم نوخ اب عرف
 تساوخیم شاد یلیخ یروح . دیشک لول
 منوتیناک هم . شیب ورلمانب هه
 مای و مراذب یاهت

 دعب ودنامتاس هلعل دنچ زا یرب
 ینسنوتیم وت یلو : تفگ ینازرل یاصاب
 !هترظتموتلاهتآ وشیرمتنز هک یگیوهب

 راک یا متساوتمن .تقو چیه نم -
 و مداد طلب لوپ یلک یروج : منکیور
 ورتدوخوت یلو . دوب هدرک نوبهم وراب
 ینومهم هب اهتور نمو یدز یفوخان هب
 و هم... تسین رول نیا رگم یباتنرف
 .یدرکت ور راک نیا ادمع

 دادن یباوج وا هب رگید زان یرب
 نیاو دییاوخو درک وا هب از شتتپ طقف
 دوب اه نآ یاوعد نیلوا عقاورد اوج
 رساو زا .خرف داهنشیپ هب سب زور اهنآ
 هرسخالاب «۳ یتقوو دننفر یولهپ ردذب هب
 شنوتسیپرمش هئاخ هب زور دنچ زا سپ
 یسسلکب یرونح عوضومرگید .دنتکرب
 لاسناشیگدزت لوا لاس . دوب دنشومارف
 ردق .نآ رگید الاح و دوب. یلوخ: رایب
 هبلدا هبو دندیدیم تخبثوخ ار ناتدوخ
 تقوره هک داد ننینطا نان یتبعوخ
 یافنانآرد ذک یبارجامو لمع هام تبع
 متچهب نآ هب ذمآیم نایم هب دوب هدنفا
 سیم هاگن گكحضم هعقاو كبای یخوف كي

 اش هاخ رده. .دندینیمو .دندرک
 .دتنادسوداعقاو ار رگید مه تو تب
 باختر هک یگتر اب ناشیئارینپ قاا
 دوبهتفرگ شدوخ هب یبلاج مر دوب هدرک
 باوخاطاهرجنپادینآ زا رت بلاج اما
 نآ یور فلتخم یاه تاب خرف هدوب
 و مواد تسود ار زا یرپ» : دوب هتفوت
 تشاذگخیرا و هدرک ءاضما مه نآر بز
 یرب هک. دوب یزیچ نیلوا عقاورد نیاو
 رد ار ناخنیدج نانامهیم يتقو هتیمه زان
 رد .دادیم ناغناه نآ هب دنادرگیم هناخ
 با "یور یربا نیرت فاچوک لوا لات
 هربنار نآو داتفین اه نآ _یتخب شوخ
 ودرکرتعیو یلکار شتکرش حرف . درک
 وب منش رتشیبشراک مه لیلد نیمهاپ
 هب هناخ یاهراک همه ایرفت رگید الاح
 الصا وب انا. دو هدف زان یرب ندرک
 ینابززادقن ینح درکیین یگتسخ یلحا
 .تشادیم تنوج ار هناخرد" ندرکراکره
 و تغاذ تسودار خرف نآ زا رتشیپ یلو
 دوو یزیچ چیه شوجو ممتردقاو رد
 و دابن لاملام قتع نا زا هک تشادت
 یگز هک دوب قلع نيا رطاخ هب دف
 زا مسکیلیخ دوجو نیااب یلو . درکیم
 یفروناب .تشاد شرهوق هب هک ینامحا
 تره هب خرف رگا دینرتیم رانا . ذزیم
 زا وب تبار شهجوت هربب یب وا قع
 تفاوره مه لیلد نیمه هب . دهدب تد
 .یهششودتگیمو درک یم لفب روا خرف
 باوج وا هب یدرم نوخ مون كیب هراد
 و مراد سود مه نم بوخ . دادیم
 ناجیه و دنتیاح/ عوفرد زا فارنا نیا
 زونتبلا بوخ یلو . دوب یلاخ نیشنآ
 یلیغخرف زا هک دندوب ییاهآنزو اهرتخد
 و دنتاد تموم ار وا . دمآیم ناعفوخ
 انس رهفردخرف .دندرک یم یربلد شیارب



 مه یهاگداگ و دوب مدرک یاد ین
 زایضبرد مه زن یرپ . تفریم ترفاساب
 اهرفبنیمه زایکیردو دوب واب اهر
 تب هک یقیمع باوخ زا دیفد فی هعدوب
 و دش ادیب دزیم هطوغ نآرد یهانوک
 یاه یتنم زا یسکب مارآلد تیدوجوب
 .یگدنز رد هک یشقناب ارتک رش دنولو ناو
 «نیاو درک فک درکیم یزابوا یصوصح
 حلتفا تبسام هب هک یلککوک ینمهیمرد
 یم هداد ناهفصا رد خرف یحارط هاگتیامن
 نامه زا یرب زور نآ . تفرگ ماجلادع
 دنلپ یاهجرظ زا یکی یور رد ور هکرولع
 دوب نآ یافامت لوغتم و هداتیا ییاوتم
 اهنون زا یکی رانک زاو حرط تشپزا
 تفگیم هک دینش ار ینز یادح

 .تدوخ . مارآ لد هد مک تلقع هم
 . فرگ نز ید .خرف سدنهم ینودم
 تسدوا زا هرتهب هناهاب ملاد مه شن
 رسدرد:یونور تدوخ هگبدو یرادرو
 یزدان

 هک دیش ار یرگید .نز یاصو
 هنفرگدز بوخ : تفگیم لوا نز پاوجرد
 ونک شلبض ماوخیمن هک نم . هفرگ هک
 و مراد شتمود نم ۰ مریگب شزا ودنز
 اهقویهاگ اه تقو نوا تم داوخیم ملد
 ینوهیمن مشاب شوغو مروعب یماتشاهاب
 هگید لاس دص داییم منوخ شزا ربق هچ
 مک ادیپ وخ نل منوتين هرلگب هه
 . تم هلی تای یباضب نوا

 ودره یتقو لته قاطارد بم .نآو
 سل ینامهیم كرد تکرع یار دنتناد
 ات هک زا یرپ عقد كي دندرکیم ضوع
 ابو دیشاپ مه زا دوب هدروآ تقاط هند
 : دیسرب خوف زا ینارل و هنفرگ یادم
 .3يناخیم ونوا ول 3 هک مرازف
 < دوب سا ردق نآ حرف هرهچ توپ
 داثیم سکعنم نآرد یناجیه نیرت كچوک
 ریز نآ كرد هک ار یاهعش مه زا یرپ

 .یلوخ هب دن شوماخو دیشخرد تسوپنآ
 : تشگیم هک دینفار شیادم دیو دید
 یشنم نوا هک . هماوآ له ترولتم رکا
 اسب دنچ ور وا مهوتو هایبت تق
 رب یبیف

 و درک ععج ار شیاه بل زن یرپ
 تالطتماعت هک یلاحرد حل دنچ زا سپ
 مدیمهفلاح هوا: تفگ دیزرل یم شاهرهچ
 یخ * گیر ین کرک دیو
 7 تسا هردو يررپپه

 دزد زا یرپ هک دوب مولعم_بوغو
 دیهبعیهاترگ و دنک یم لرتتک ار شدوخ

 دروایب نیز ب ار یرت خلق تملک دون
 توکس هل .دنچ زا سپ عرف لاحرهلب
 ورفشک نیتنآ رد ار شتد هک یلاخرد
 نیافرح گی هرتهب الا : تفک درکیم
 تهرادیپارچ .. ۵ . میئرت ور هرتعد
 ... انک نومحارا هک ميزاسب یزیچ زیچ

 تدوخ ارچ مزیزع ... زیچ جیه -
 ورقرج نیا مدوخ نم ینزیم ها نوا هبور
 هتقو عیهو مديش مارآ لد هد زا
 : منبت شتوملرف

 لبق دوب یچره نک روا .مزیزع
 هات جیهاگیدنم و زادمب و دوبوتزا
 . مدرکت
 نرخ

 ونهرتخد نا هک منودیم ور نيا یلو
 د اتسین رول نیا هم . تت قداتم

 تخانشدوتهب یهاگن هنیآرد حرف
 نوخنامهابو درک یفاص ار شتاوارک درک
 دوسپ وا تیبط زا ءرج كب هک یدرب
 فرح نیا ندین هلصوح ید نم : تن
 مریماهت نمای میرب تفیب هر اب مرادن وراه
 ...یشضیرم امد كي وت می همه هو

 یایگناگییودرس زا هد كي زا یربو
 .تفحوسامحادیود یم شرهوش یادصرد هک
 قتع نودیو خرف نودب عقاورد وا . درک
 هک نیا نونب یپ . دوبن زیچ جیهوا

 رب اد شیاهرفن .فیک .دنزب يرگپد فرج
 ناو - تفر نورییرد زا وا لاندپ تیاد
 ميالیمک خرف هب تبسن شراتفو باب نآ
 هک ان یناامحا درکیم یحن رانا دن رت
 دپ تفاد شرهوئبتبن :ییلق قاصا رد
 یسلو دهدب ناغن وا هب یرتنیب تقابم
 یتیبدپ و تدامح راپ لاوجا نیا ماترد
 دار شرهز :دوب هدز هربنچ شیلرد هع
 زوربزور اروا دوجوو تخیریم وا راکفا
 رتریدیمک خرف بشره . درکیم رت موم
 زا یرپ تشگیمرب ها هب .لوصم دعب زا
 رآلد رنک رد اروا شتاينهذ رد تقو مات
 یمبورفموا یاربدراد دیدیم... دیدیم
 درادو دریگیم شوفآ رد ار وا دراد دزیر
 دب عرف هک یتقو و دنویم ار شیاهب
 زات یرپ رد تلاح نیا تفریم تراس
 اب مراد هب . درکیم ادیپ يرتفيب تنع
 ار ماوآ لدو هزیم نفلت یساتان یادح
 دون هرادا رد مارآ له رگاو تناوغیم
 ردادوا دوجو نانچ نآ سرت و نظ ءوب
 دن رامیب كلي تروص هب هک تفرگیم دوخ

 .درکتیمیرگر از راز شاهمهو داتفايم رتسب
 وار شفاح نیا تسلاوت یدایز تدع هنبلا
 لوتشبلق هب بوکر اد لم هک ار ینخعوس
 رخلاب اما ۰ دراد هاگن ناهن حرف زا هزیم
 لوبسهدحزارترید تعاس هم خرف هک بشقاب
 یقاو هرهچاب هعفد كي تفگر ب هناخپ
 ضعمابو تفرک رارق وا ربارب رد نشدوخ

1 

 بش تفو نیات » : دیفک دایرفرد ندنزاب
 نفت لپ نم هب القا يتنئوتن هک یدوب اه
 نسزا ورتاهراک یئوت یمن هگید . ينزب
 «یدوب مارآ لد اب منوديم نم ینک ناهنی
 و تخادنا وا هب یدولآ ترفن هگن خرف
 مدرن وت هب نی هماو نم» : داد باوجا
 نیا منوتیمنو مدوب ینارفک كيردهک
 یباوج مه هگیدو منکب مدرم یولج ورراک
 دزیه هب اررد دیو ... ۲ منب تهی موادن
 . تشگنرب حبم یاه یگیدرلات و تفرو
 لمع زا هک یلاحرد و دوب رادیب زانیرپ
 تساوخیمشاد درکیم مرش سامحا شدوخ
 هب دزادنایب شرهوش لقب رد ار شدوخ
 یهاوخرذع وا زاو دراد شنود دیوگبوا
 شدوخ تفر یبارینپ قاط اب خرف یلو دن
 هسب اچ نآ ردو تخاشا هپناک یورار
 . .... تر باوخ

 دو
 یک آیور رد ور زونه هک زا یرب

 ۳ هحفع رب هیقب



 رهورف الیل یدومع لودج

 : هجوت
 قوسف لودج حیحم لح هب قفوم هکیناک زا رفن جنب هب «رهورف الیل»

 باوج . دردم میدقت ار دوخ یاهگنهآزآ یتیسوم راون جنپ رقن ره هب داد
 ناگدنربزایکب زین اش هک دشاب دیتسرفبتاقبایم هرثادپ ار توخ حیحم یاه
 دیش تاب سقم و

 ثدیب « لیسا یقیسوم ناگدتناوخ
 ریوست رب دوخ هنانیب زیت دیداب مش

 رگا دیاهددرگ یو تخا
 مه زار ریوصت دیاهتخانشن ار وا زونه
 ۷ رازف مه شیپ یروط دعبو دینک ادج
 :یدومع 4 دیزوآ تسنب یلماک نسکع هک دید
 . دازآ یلعو رفولین « نیدرف تک رشاسب مایپ یئامتیس نامزاس زا یهلیف - ۱ ال .تخانش دیهاوخ ار یو تروسنیا رد
 رظنتحت یزان «"نیدلارخف ریما تکر شاپ هیکر تو ناریا زا هل رتشم یملیف ۲ ۵ ام یازب از شمان تخانش تروص رد
 . ناعوک رتکد ۶ تاسف زیورفاوجن ناو دیسوب
 یفادرگ راکب یئانب یروپ : قوئو رهچونمتک رشاب مابفآرییس زا یملیف ناونع - :دیئامرف هدافتسا

 . ینافح اضر
 نیورپ ؛ شولیا تک رش ابو یحابص دمصهتخاسناریا یاهتبس یاهملیف زا یکی +
 .اتکی هلادسلاو یرافغ
 زا یسلوصحمو یقوثو زورهب تکر شب ینایمیک .دوعسم زا رترب 0 ِ
 ءژور نلوم

 + ینارهت زانهش و دینمنمهب تک رش اب یقافص اضر زا یملیف -
 اویشرذآ تک رش اب ملیف نارهت زا یلوصحم و ینسحم دیجم زا یملیق ۷
 ,ينحم دیجم تکرش ابو ناشوک تک دینارگراکب ملیق سراپ زا یعلیق ب ۸

 منآ) لابرس هبطاق یاقآ و دوریم هنربم؛ب دمص « ار یاب تیر
 (مدآ 4
 وهلاژ « شوابا تکرش ابو ناشوک رتکدینادرگراکب ملیق سراپ زا یملیف س ۰
 . یگنر پوکسا هّیرطب نامبرف
 . نایوج هزیتسو یلراچ ظفاحادخ «یکیل یاهملبف یناکیرما هشیی نه س ۷
 ۰ ملیق ناوراک_رد هدش هیهت تدحوتکرش اب رکاس رادرس زا یملیق سم ۳
 .ینیما نیما ینادرگ راکب و نیهش تک رشاب یتالط رصع ویدوتما زا یمایف - ۳
 . هنشدوبش تسوپ رز یاهمایف هننزاب ب4
 ینادرگراکب یقانب یروب « یقوتو زورهپتکرش اب ملیف سراپ زا یملیق ب ۵
 زوریف سیئر یدهم
 . ینستویپافو سردناالنروا تکرش اببرغ یامنیس زا كلرحت رپ یمارد سم

 . مشچ هم توقایو دالج ,افآ لک یاهعلیف نادرگ راک لبماف ۷ انشآ كي زا هتکن دنچ
 راسکسا ۱۹۵0 لاسیخاوا رد # .. یئایلاتپایردامزا ۱۹۱۵ لا رد #

 نسیرته یهزنیاج و مفیق نیرتهب .دمآ ایندپ یانارنا یردپ و
 .تفرگ ار نادرگراک _ ناتنکدوک هب یگلاس جنپ رخ #*
 (نوگبریثاس) شیاهملیف رگید زا چ ..يلاک هب یگلاس ۱۰ رد و تفر اه هبهار
 تیفیک كي یاراد هک درب ماف دیاب ار . تفای هار بهار ناردپ

 .تسا یوق رایسب یایور ماگنه رد ۱۹۵5« لاس رد #
 دیدیدرگیوتخانش هب قفوم هجنانچ . . ایتسو دددنک هیهت رایتست زیئاب میف

 شی راکب یدایز هقللع یگچب زا #
 یدایز یاه سیپ رد س متئاد یرنه
 ایندب دتمرنه ياهداوناخ رد متشاد لر
 روهتم ناگشییرنه زا مردام مدمآ
 و ترهش رتشیب هک تسا ناریا يامنهس
 یو نوپدم ار دوخ یرنه تیپوبحم
 هدنیب رب یاهلاپرس زا یکی ودو ته
 , مدوب یزابمه مردام اب نوبزیولت
 .تسخ دالوا بحاص و مامدرک جاودزا
 مدنمقالع زین یگدنیوک و هلیودراکب
 روهشمیاه هثیپرنه یاجب ار میادص و
 همانشامنرد « دیاهدینش دایز یجراخ
 رد - مراد یزاب بلغآ یئویداز یاه
 .مدوخ لیماف و مان نم نتخانش تروص

 نیر یوم

 حیضوت و هجوت
 هب دنتقالع هک یزبرع نارورس . هک ی زیزعناتسود هیلک زا و

 .دنتسه تاقراسم هحفص اب یراکمه تک رش امنیس هراتس تاقباس رد
 ادوخیلاسرابلاطم تسا دنمشهاوخ ..... یاهیاوجهیلک تسا ینمتم دنیوجیم

 ودنسیونب ذغاک فرط كي یور ار . هدشن لطابربعت لاپروداباردوخا
 .یکشمبکرم اب ار یحارط لوادج هک میوشيم روآدابو دنزاس ها ره و 0

 وان مست طخ ی فک یور دوشم هاها هعرف دی زوج و دمت سوری وات ی نوع لیفت هوم ام
 ۰ تاقراس هحفص نچمه . دیئامرفن تلف تفوکس .تخاس (هتب او یاهیاتشور) مات هب ار هب طوبرم دنبامن دیق تکاپ یور لصحم اوت زا انمض تخس ش ی 9 میت

 اعتیس هراتن ۱۸۱ هرامش ۳۱ هحفص



 بفرد نا دزما هلمج زا طلا هری هلابا»
 . دوشیم مه زاوآ نیرتهب راکسا دنرب هک دوب هباج

 دیآیم شیب یناز بش يا سرت و هرها نیرتگرزب
 یا (تولک » ملیف رد یزاب رب «نفیجه ماه
 اس سیر نیرتب هیاجهدنرب اوت «دنوکبیجنلآ+
 سرت . دوریم سیلاب هب هیاج یارب وا و دوشیمهدرب
 .تسفابرد زا یپوا هک تساجنیا رد شنرگ نیازا یمات

 زاب هناخ هب درگلو درم

 7 ۰ ۵۵ رگیم
 سادات ید تر

 .تاعامتجا رتشیب رد و تسا مانتیو رد كانجنخسرس نیفلاخب .سلجتآس ول یفیسوم رکرم رد ۱۵۷۲لاسلیروآ مهد...
 تمرکیمیا رنخس و تکرش هدشماپرب رولننیمهبهک یی .. یادها يارب ار دوخ نت نیمراهچ وب لهچ یمداکآ
 زا یپ ادنافیچ بت نیردا تگ لا ردمنی نادنمرنه نیرتهب نتخانوراکسا زیاوچ
 .تکر  راکسا زا هروج نیا هعقاو نیرتگر رب . دزاسیماپرب
 .تسامسارم نیا رد كرزب دنمرنه«نیلباچ یلراچ» روضح و

 +ناتبآ رد هک امنیس مادنا كچوک درمگر زب یلراچ
 لس تیپ زا سپ تسه دیوخ یگدنز لاس نیموب ی داتته
 یمکیرملاخهب مد رابنیتخن یارب اکیرما زا یرود
 یاهژسیو راکسا هزیاجات - دونیم دوویلاه دراو و درنگ
 اقخ « دنددرکادها روا هب شرهو تامدخ خب هکر
 موععاجوت رگید رابات دوب یفاک ربخ نیمهو دنک تفایرد
 دوش بلج مارم نیا هبمدرم

 تایامت رطاخب اره ۱۵9۲ لاس زا نیلباچ یلراچ
 اکیرماقت هبروبجم ؛دشیه هات تب وا هب هک شیوع
 ریگیی رولب تناوتت اجنآرد و دخ میقم ورا رد ودیدرک
 .تراصت راکب رتشی ار شایانرس و هزادرپ نیس راکب
 قتبدوب ارم زا یروح طقف انیسرد وا لکشمهبلا تدز
 - وب هتفرگ ول زا ار راک ناکما جیرفت ان یاس

 و دوس یرابرب لاس اکبر یامنیس یارب ۷۱ لا
 یسلراچتکر ش رگا و دنتناد یلزا تیئیک اموعع اهملیق
 هرود نمراهچ و لهچ دایز لامتحا هب هدوب سارم نیا رد
 .تفب یلراچ اما س دشاب زیگناناجیه تنلاوتیت راعسا
 ایوبلم و دهدیم نآهب یشوجو بنج رگید راب دوویلاهاب
 رستم انربعیب همه و دناکیم نویزیولت یاپهب اررفن
 ار نیس بوبجم .درگلو و تاچوک درم نت دنوتیم نآ

 سیاوسج یادها يارب جوک دراوه هکار ینیامن
 یاهلاسرد راکسا تاقیات نیرتهیزا یگیدرادیماضرع و بهت
 مس » مان یبلاج رایسبزوآ اب شیامن نیا و تسا ریخا
 !جا«یرگلقوج» ار زاوآ نيا .دوشيم عورع هدوویناهرب

 ۱5۷۲ - مراهچ و لهچ لاس
 ۱۵۷۱ لاس یامنیس یارب

 نیک اهنچ س ادناف نیچ

 ناگدننکادها و مع راینیلوا یارب
 .دربیمس یالاب هب دوخاب ار حنربمات یواح تکاپ زیاوج
 رد دوش هنداهنآهب تکاپ ا .دننک تلاوخرد کننا یاهپ

 سبک دیرمابلبو ۷٩۰ لاس یاهبرتهب

 مرادنرتآ دصف نماما تب دایز یتفگ یاب
 یا زا مي .داب طقف ... منک نایب بع نیا رد ازاهنآ
 1 ۱ موکت ید یا

 شک ور راکسا بش یعرهد نیرتگرزب بیترت نیدب و
 «ادناف یرته » شردچ دوشم تگ ادب هکیروطب و دنیم
 نایسب زا ندش هدنرب تروصرد هک دواهدرک دعاقتم اروا
 !دنافنیج و دنک قراد دوخبتنا رد یسایب قاهفرح تذیت"
 .دنکیم لمع ودرینپم ار شربپ یایصوت مع

 نیرخهب/یومنارق طبار » ملیف رگتزاب «نمکاهیج»
 عتیفریب نوچمه یلابقر و دوتیب هتخانت ۷۱ لاد روکآ
 .تاکسایم جروج (جاک) وشانم رتلاو (يتعلهبیکی )
 تشپ ار (ماب یو رب ینز نلیور لوبوت و (ناتسرامین)
 دری رب

 ک «نیکدیرفمايلیو» یهتخاس یوبنارف بار ملیق
 ناجیهو هرهلدهیمرب رتشیب و تسا یسیلپ و یلانج ملیف كب

 دوتیمش نیادرپ نیرتگرزبراکسا جیبتفارداپ هد
 صاصتخادوخب مه ار اس ملیف نیرتهب ناونع هک افاشم
 یلاتنا زا «یکوک لاقترپ » یاهلفهکیلاحرد -س دهدیم
 و نویج نسزون زا «ماب یور رب ینزنیود و تیربوع
 ولاتین» و جیوونادابرتیپ زا ۷ ملیف شین نیرخآ»
 دیدناک هزیاج نیا یارب"ناشیج نیگنارف زا «اردنکلا
  ددوب منش

 زاسلیفلک یوسنارق انبار هدنزان «نیکدیرقماپیو»
 .توچنه یگرزب یاهما لباقم رد تسا یدراومزت و ناوج
 نارتهب رگنیزالعناج و چیوونابگاب , نوسیج ۰ كيربوک
 .تسابقتم ریش عقاوشینیاودوتیمیفرعم ۷۱ لاس زاسلاف
 :طسوت نی زا لب هامون راکسا لو ناگدنربهکنپا بیجع
 هنهيالط هرک مزیاج هدنرب یجراخب ناراگهانزور نمجنا
 .دیم دیدجتاهنآ یارب تیقفوب نیا لاح ودوب

 «نودناجنی» هب مود شقق یارب یرگیزابیرتهیزیاوج
 ؛ملیف شیت نیرخآ» يفنارگنزاب «یچیل سیرال» و
 .دریگیم قلعت

 زا اکیسویروتیو رثا «ینیوک يزنيف ابد ملیف
 دوشم نابزیجراخملیق نیرتهب هزیاج هدنرب ایلتیا یامنیس
 و تشگیمزاب كنج یاهلامب کیست رگی راب ملیف نیا رد
 ربط و همماج کكي رد و ون یا ار الاسنیا پلاصم

 .درکیم وگز اب
 کور رب ینزنبو» ملیف رادربملیق «سیرومدلاوبا»

 .مليفنیمهو ب دوشیم یرادربمأیف نیرتهب هزیاجسنرب هماب
 .هسک ددرگیع مه هدت سابتقا یقیسوم نیرنهبهزباج هدنرب

 ۲۲ هجنم رد

 هتساخون نادنمرنه زا رتشیب یمداک آ رگید راب انحص یور
 .یاههرهچ ندید بلاط هک یناسک یاربنیا و دوب هتفرگهرهپ
 .تسیت .دنیآشوخو هاوخلد نادنچ < دندوب دوویلاه ییدق
 دید ریاکقارف و زمیهكبد « لبیرگیتب» اهمیدق زا
 .دنوتیم

 یاراچ روهظ ادب بک نبا همانرب شعب نیرتیوق
 مسلیق یقیسوم سابارب هک تسا یلاکیزوم شیبن نیا

 طسوست هک تفش مایق یفیسوم .دوب هدخ هدیدهبهت

 نم یالاب رد نیلپاچ یلراچ
 ال نادسشمرنه هکیلاج رد

 دادن عمجوادرک شنارادتس +

 نیت هراس ب ۱۸۱ هرامک



 نوچ «تسا_رتلکشملیف ناکر ا رگیدزارادرب ریوصت یهفیظو #
 .دراد مهیمسچراک ؛یزغم راک رب هوالع

 و نیبرود راک تیصاخ امتح هک رادن یترورض «نادرگر اک #

 .دنادب ارثآ ءا زجا

 نسیاربانب « تسا رادرب ریوصتاب رتشیب راک هدنتسم ملیف رد #
 دهدب تسدزاار هات وک یاه تصرف دیابن

 نکاس ار زیچ همه ثلاثدیهش «هداس قافنا كي» رد و

 ؛: ییموصعمیقن

 زاسدنتسم زادرب رب وص

 جم: زا
 یفسوپ هلایلو : یراکمه اب

 ناوسع هب ار «یموسم قد 7
 رد هب تم یاهبلیفرادربریرصت
 زا. ميسانم سره و قلهرف یمرادا
 دادزاهافی» نیچ ییاهملیف رادبرومت

 نوراهک بننوا » و (تلت دیهش :
 دوس لر نارلک

 دو یاد
 و ماگآ رادربریوصت كي یر رگفرعم
 دشبامتیمو ,كيتکتيفزآ علطم

 یدجروطب !رشایرادربریوصتراک رآ
 برم و یربخ, ياهمیف هام كی زا
 دم و ۰ تسا مدرک عورش رتع و كلحرف
 قتتفم یاههروت رد یراسم یاهیفتعر
 رسیومت ار («بایط رهچوتم» یتخان)
 یزابم :دنلنج نآزا هک تا تندر
 یرفسیراسم , یفوجاس یراسم یخی
 :تشهب تشه « نوتس لهج + مالما یراسم
 .عماج دجنم و ها دجنم : ویق یلاع

 دناتیم

 ریچونم) «ناریا كيمارم : «میر»
 (دوبر ماریب) راهم ناگدنرپ و (بایط
 شازادربریوصت هما ییهملی هتوک زا
 او و + تسا هدوب «یموسی» یبدوع هب
 تسشیاهراک نیرتهب ءزج اد یرخآ نیا
 راهرو شب شش «یوصنع : انا

 ؛:دوشیم نادرگز اک لاحا لمات رتنک
 دم« یار بلا

 دوخم نیا و. تسا همش یرادربریومت كن
 مسلیف لایق رد ار رادربریومت یبقیظو
 , نیم رب نیگنب

 رادرپریوصت راک« ملیق رد كنر و ت
 ای هک رم نیم رتزاوضار
 .دشهتان لماک و قیقد تخانف شراک زا

 ۱ ار
 دنکیم

 ایزردرادرریوص» -
 ناکرا زا نزچ راد ییازسب مهم ملیف
 هلی رادربریوستكی . تما ملیف یلما
 اراهنآ و هسانب ار روت و بر هم زا
 شاهیظو و .در راکهیدوخ راک ناهاگآ
 دوالع نوچ : تسا تلکشم.هازجا ریس زا
 نیا ک هدراد مع یجراک « یزتم راکرب

 ۲۸ هحفص 7

 ندربواکب زرظ هک . میراد یگنر رتیق عرت
 ار دوخ سومخب طیارش اهنآ زا مادکره یاهحمنتخاس

 هب مان میز نیدلیف نادرگراک دراد
 اسب یلو . شات اهنآ ساوخ زا عالطا
 هتیساخ نیا هرورشلب یاب رادربریوصت
 هوا

 امطیحم اب هک يکنرف نارادربریوست
 :نارسیا رد راک لئاوا رد , دنادوب افآ

 افتیس هرات ب ۱۸۱ هراش

 .تساوخیم

 نوسچ ؛دوریم رد نانتس زا راک اباخ
 یتح هکتن زادروخرپیاهجردتنش زا روت
 یا .درگ همتا ناویم زین جتس روا
 شیب یگنر ملیف رد « اجتیا یاوه هک لیلد
 یا زربریوست و :هتسا یگنر هزانا زا
 یادی ) یررل نا دیربق-یوژوا
 ار لبع نیاو ۰ دنک تام (ار دیعروخ

 لوس اون هی ده ماجا ار
 .ترارحببح رب هرفاک ننتنیا#

 هق .درآدباتسا نشگنشار یاوه. یگنر
 ۶ لاح . تیانزولک هرم هوم

 وا رب ناتبرم نا ایل زا
 ترارح ۰ میشاب هتشاد یرادربریوصت دسق
 .تسبولک هچرد رازفیسبدج طیسیگنز
 طبح رد یرادربریوصت عون "اب « نياو
 رابک ندروآ رد و .دزاد راینب قرف بعق
 دات یاهلطیحم نیا رد یگنز ملات

 برجع یرادربریوست یهیغ زا

 شدوخ ساخ تر یليحم ره . دیآیمرب
 لبعم .تعانف لیلد نبه بو : راد از
 رد . تا شوم یلیعرادربریوصت راک رد
 و رطاخب . برد رانک و اهناتهوک
 توس توتقاک « شتبب یاروام یا
 یارقن تابیکرت ) «نویسلوما» یور دایز
 زکات هرمت شل ناب هزاد لی
 یاهتیف زا .داتساپ هکتا رادرب ریومت

 هو مستی هب دی ار یباجیا تا

 یاههظسل نیروآ دوجوبو یزاسهیدپ
 كي رد متینس هکتادزاوم زا حالا
 نداد یور ناکنا یدرف يتخ و مچ راک
 اوکیاهتمرف رپ تیاوگسم :هچن درب
 دنک روطخ رادربریومت زنم هب یبهنجم
 لرشک لا تسا یتاو نیاظسل نوچ ال
 هاب جزاغ یلبق
 و ی
 تسف تفیت و مشیپ یوگا
 :تفرگ قو زو) وب ط ؟ نا نیس
 ره , هییدبلیف یاهرکف زا .دفتساب نرچ
 یرادرسبریوست هفوگ كي زا ارنآ تبسق
 روم رد هام یاهرکت ثوتی میدومن
 یننآ نبش لباک دیو + تسادنزا ۶ ملبق
 .دنتسملیف رد نوچ سوصخپ, دن یمشاک

 ات
 دیهدب تدزآ ار داتوک یاهتسرت

 ناکماهراک رازنآ و تاب کما رظن نا یلو
 یاههقرج لثع و ..تبا تیک یزاسهیدپ
 لب هات شیک یلاق هک تیاوود
 دافتننودی رود ءر زا ار دن کی دوجو
 نوچ ۰ تفرگ ناوتیم_هبلت» یمع زا
 و ,دوشيم ظنح هلسو ناب طق رداک لا
 رسکتیم هک مه ربقچ ره رادربریوصت الاح

 کشم یزاسییدب اب ار هنجس نیا «
 ه.ریگب دنوتیم

 یاهفشو تبش اب زون نیب توافت
 رتیب ار تسارتک» و هد ۰ تخم
 یدک يم تر

 یاهرب ,«یسوصم هاگدیخ ناو »
 نیوتن رد . تسا تواتم رخ وی طاد
 ووستس زا هاب دمب « یلعاد یرابرب
 زا مه یهاگ و ۶ دیآیمدوجنوی یعونمم
 د.اتما شآ داجیا یاربسوجعم یاهیسع
 یرتسو یزد نیو تک کا رک
 اتم وبا. دوش عم هی و ماده داغ
 ناسا یجراخیاتق رد یلو .دوریم نیب
 ؛تحار و رتداس یعیبط روت اپ دمب
 یلکت» شعب وا اب مکارفایددنچ ره

 یزاهرسپ نون رد ۰ دنکی ما نشو ار رول
 + راد دونچو هویش عوند « یعونسم
 تن كانر فاتخا نامه ین «تنارتنک»
 و تنش زا  یرادربیوصت ماگنه رب هک
 .یاهگیز توافت . دییآیم دوچوب رون فش
 هام رد هحس یترف یاهگنز و یلسا
 دس)زا یگنر ردو « (كي هی تنع) دیفم
 ترامپ و .دنک زواجترتشیب هاب ( هب

 تسا



 نداد « اهگنر لدامت ظفح یارب : رتداب
 یستیمها تبساپدیاب هنحس رسان هی رو
 دریگب تروص ميرادرسل نآ شپامن رت هک

 نآ زا درد اج هک یرگید بللخ
 یرکفه تیفیک و لکش , مینک تبس
 نیارد و . تسا رادربریوست و نادرگراک
 هک دوتیم حرط هم نیا هتیمه ۰ هلوقم
 ابا دیاب ینکهچ ار ملی كي نو راک
 ؟ رادربیوصت ای نادرگ راک ؟ دهد

 :(اتوم) دن وی درب یمتراک»
 .دشاب نادرگر اک رکف قباطم دیابلیف نوچ
 فرط طقق هشیمه رادربریوصت ملیف راک رد
 قیرط زا يلک یاجیتن و « تسا تروشم
 دریگیم  تروما هک تار اتخل
 درب ریوصت اب ملیق یاههحم موادت تی
 ملیف رد اهتهج یهجوتم دیاب وا و تسا
 نادرگراک نیا يلو .دوشب_ شوتمک دشاب
 تم رد ار لی .یلسا اوز یاب هک تسا
 «.دشا هتعاد

 نییرودراک تیفیکدروم رد «یموسم»
 ییاچریمت یرادربریومت نییروداب یساکع
 : دراد

 ودره یرادربریوصت و یماکع راک»
 یرادربریومن + یماکغ یهتتمتسانیبوجاپ

 یرادربریومت .امنیسزاک یلو تسا تب
 بوسخ یردرب یوم و . تسا كرحتم
 دنپمهیيوخ یماکع , تسا نکیم

 تک رح و موادت جاتحم یرادربریوصت

 ریوصت راک وب . تسانیبرود یسنش بابح
 هک دشاب لزان ردقنآ دیابن امنیم یرادرب

 زا مپ ارد تو هل اف
 یرادربریوصت یدنیمز رد یلماک یزیمآكنر
 + دهدیم منا

 ردهسک دوب یملیف «مدا قافنا كي
 ایدرانک ميمونابءاتردنپ یهفرگ یانف
 دون یزادرپریوضت یربا یاوه رد و
 یمنکاس ار اه ریوص ادست تا دیهخ
 اوشبت مرا رد اب زین نم و , تساوخ
 مدوب وا

 دروم (یاهحم تاریثأت) اهن زا
 ساک او اف هکدوبنیا یکی « وا رظن
 نم و تماوخیم هدرم زبم كنرب ار سرد
 یزادرپروت و راوید یزیمآكنراب ارراکنیا
 ار قاک یاههحم ای و . مدرک قلخ میام
 هدفی هک تناوخندود و هم تاج اب
 تیام هیت هر

 ؛یگنرفو یناریا نارادربربوستنایم زا
 رطاخباز ییلگنا «كناپیدرف هراک ینومسم
 «نایملاعهو (نایاررتخد و ناتسرعرال)
 شاب) «یتیقح» ؛ (دریمیم یرتخدبشا)
 ار (واگ) «ولاوق» و (ریگت و لکآ
 شدوخ درومرد و + هدنسپیم رتشیپ هبهزا
 یارسب اد همزال تسرق زونه هکتسا تم
 و + هدرواین تسدب رتهپ یاهراک یهئارا
 دیلوت یهرادا رد فرم لانتفا شلع دیاخ
 یاهنیس رد لاتثا مدعو : نه و انهرف
 . دشبملاس یافرح

 درادهملدا

 ییاردا یاهملیف رد ژارتیت شمن
 یرفعج دمحم : یهتشون

 .بزارتیت یدوجو تلع هیجوترد ۲7
 .یراهشب فراه ب لیف شات چو نیا
 یاانانخ ... ملیف یامان یفرعم : هنمآ

 فمولاعم
 < دا الاب فیزامت زا یلک ی هدنریگرب
 ییدنزابرصاخ و, لماوع هکنیا نمض ینعی
 ماينیحا ۰ دناسانشیم رگاخمت بار نا
 رب رد طخ كپ رد ار ملیف یلصا فرخو
 دریگب

 ژارتیت یدوجو .لکشرد دوجو نیا
 .تساهدوب فالتخا :نازاسلیف نییام هعیمه

 تراب ارت الاغ .تماص یمرودرد
 ناوتومان هک هایس هتختای باق كي زا .دوب
 مهو .دنیم جرد نآرد را تامخش و
 شاداب مزف رطاخب هویش نيا زین نوا
 هسنوتن ناولع هب . راد یدایز ناقتثم
 هک (یفاطیب) « رابگر» ملیفرد اهژارتبت
 ۴« دوب ییهداس یاههتشون طخ زا ترابع
 رسب ۰ نارابیادص زا یتوه یایمز فياب
 مليقژارتیا . وب هسب شل هداس یحرط
 اب زاب هک (تلاتدیهش) « ناجیب تیط»
 ار ملیف یاامانش « دیهت نیا زا هدافسا
 رگاخامت تسدب ۰ هد تارابت زا هداتساپ
 دادیم

 اتیموب یامنیس راثآ یضعبرد زار
 ملیفیصا مایپ یمدنریگ رب رد هزدلا نآ
 1 ییاتی هاتوک مینی دی هلگ هعتنا
 یاسه ملف زا تا یتدید
 + یفایویتح» و ( ینایمیع ) «رمیق»
 یاوه و لاح نتفرگ رظنرد ابهک (یرون)
 مداتخاس یعترایک یابعطبوتاه ملیق نیا
 تدسب یور یاه یبوکلاخ زا یلوا :دوب
 هنفرگ ماهلاهناخروز یاهدوگ ناراکخزرو
 هک شوایس نوچ ییاهتیصخت اب «دوب هدخ
 ...دنآ ریبا یگنچزیت باقع لاگنچرد
 صاخیالیح زا یریذپ ریثات اب هک یمودو
 تملک و بالرطاو لمر ین اهیوت ات
 : دوب هدش قلخ یبرع لیقت

 مکح ابلاغ ییایمیک راثآ رد ژارتیت
 ار ملیف .تیلک هک .دراد ار یهاتوک ملیف
 روتننایارب . دنکیم هصالخ دخ كرد
 اهنزوگو شاخ جواب مایق ه زار هب هان
 تا ی

 و كع كرتم ۰ چوب زا
 «دشتفاکنیمز رد هک مييم ار یحوریب
 ار یرنب و ینبیئور اعقاو هکنآ نودب
 .دوسب یسوملم نایب ,نیاو : دنک یراداپ
 زاهسک ملیف میقع مدآ لاح نامجرت یارب
 شایگدنزیامرگ زا یلاخ و هدرم یانیمز
 - درکیمن لصاح ید نیرتکچوک

 خم تلاحب « ثلاخ» ملیف ژارتیت

 دوبییاه من راب رپ یاه هنوخ یوررب
 یسلالزو تسییفافث 4 ؛ جسیردنب هک
 , نوت هر
 ودوشیم لصاح از هکار تکرب موهنم
 زیتسرد .نآ كلمت رطاخب ملیف یاهمدآ
 . تفرگیم ربردیعیسو یمرتکرد

 شی فلگ)ب ۵ تسوپ ریز ژارتیت رد
 .سروبع لباق ریغ و یهاتبان زرم تمللتب
 تتقادصو اپ یاثن هب - دصاق كیو
 و دانم درم كلي لاوحا هب ار گاخامت
 یگدنزانمیچح یموق زا لاحنیاب هع یخ
 . دزابیم توبنهر تساروراب

 تل (۵) بل تسوپ ريز زارتیت رد
 کار کنیم اهنت هک مييبيم ار كیوس
 و هتشفرگ نقد دا هل هی
 ایزافیولباتنادربیف" خاروسهب هنارصم
 یاضرایارباک ملیف ناوج لاوحا دیلاتد
 وانفرگ نادندب ار یجراخ نزکی شنایمت
 یگ دزبلیئایب ودنس ددرگیم "«اج» لابندب
 دوب

 ناونعب (شاتیزه),س ثامآ.زارتیت
 .حرلع ار یتنه راوانس : مبف یلعا طخ
 < هد یزاب كرد هک اجنآ : تخاسیم
 رو موصعم قولغم ناونع هب یدیتس رتوبک
 سنسق نورد زا ملیف مدآ یاجب هانگیب

: 
 ء(شاتیرهرگید ملیف) - ردیارردو

 یتشیورب ینامدوخ دو هداس راسب زارتیت
 یادص هکیلاح رد . دمآیم یاچ یالیپ
 .درکیم یهارمه!رثآ روا لفغ, نامی

 اهت«یبوجرهب» یاهملیف رد ژارتیت
 فوم ینوگ . دراد هنيمز شیپ هلی مکح
 یارب ابا نامه زا ار رگاخامت نهذ تا
 ناونب . .دزاب هدامآ رثا .یلصا یاوجب
 .طسسیحم هب هتسب هک نوا ژارتیت هومن
 الا هدان تامل زا لی یناتنور
 یاهربوصت ردو . دوب هتفرگ ماو « یناعت
 تاسب و واک هی یینیع و نان یبیب
 ...دشیم ماغا نبنا

 یلاقتم .دیفرف هک س ولاه یاقآ اب
 هدرکقاخ اریگ یزشاب ار ملیف زارتیت
 یردنب ملیق منآ یهیلا نآ نمض و دوب
 هک شگرزب لاک زجب « دشیم طقاس وال
 .درکیم یلیگتس وا رس رب نانچنه

 سرب هک ب یچتسپ زارتین هرخالابو
 ملی مدآ مازآ روهظ «دیف» یهیمز كي
 قادصو : دو هفرگ رارق یکیرات نیم زا
 سنت ب منآ نیا دقت ین هب دادتا
 نااردو 4 دروخیم بات شرسرد هفارخو
 .دیسررینشوگ هبرگیدراب لسلمت رود كیاب

 نآرد زارتی هک یرگید یاهلیف زا
 یاضف زا یهاگآ یارب_یبهنیمز ناوتعب
 هدزاخهزاناوتیمدوب هدش هتفرگ راکب ملیف
 هسک درب مان (عارآ نامرف) « باجتحا
 هجنکش یبیدق تاوداو تكلآ زا یربواصت
 و دوب هچنایط و هبقو ریش لتم لتقو

 یهاوه» رد هچنآاب ار رگاغامت
 + تشامیم هاگآ تشذگیم ملیف

 < (یتاح) - راگتاوخ ژارتیناب
 بانموداب زیمم یشترم رکف دوریم رومت

 دوب .طخ ملعم كه ملیف منآ یایجور
 تفرد ملقب هک هلن همت یاهزاو زا
 دوب.نفرگ هیم ۰ دشیمرپ

 (یمیرک) سیچهگشرد زارتیت اشباو
 -یهاگشرد كيفتخم یاهتسق یوررب هک
 یوررب «یقر » ناونع « بلاج و . دمآ
 هک دوب هگشرب :یوئتش صوضتم لطب
 .لیف انبال هجو. یاب ! ناروخ ولتوت
 دم هان یسراف

 و (ینشاه) «پاق هم ژارتیت زب
 درهم یور رب یلوا هک (رون) «همقرهث»
 فریب یهرهچ و پاق هم یناوختسآ یاه
 و هدرم یرهش یوراب یمود و , ایبدآ
 2 دوب هتفبشقن هنکس زایلاخ و ییوداج
 رسز (رویالع) ۰ مناخ وهآ رهوش» رد
 كلي نفرگ ریمخ یور هب ریوامت یبوت
 هاگزارهنکیلاح رد . دمآم یناولا رطاش
 اررگاتمت و . دشیم (تباق) سکیف ریومت
 هتک ملیف مدآ یگددنز یاضف نایرج رد
 < دادیم رارق + دوب ییاونا راد

 + لچسک نح» رد كينت یه
 نمح هن هک اجنآ : تفلد نایرچ (یعناح)
 هب لموتمهناخ زا رپ ندرک نوریب یار
 یا بیس نداد رارق اسب و دوشیم هلیح
 ار وا « یجورخ رداتهناخیهصافرد زمرق
 زیواصست هکیلاحر د - دنايم نوریب
 اريلیق یاهاونع و .دشیم تباتهاگ زاره
 زین(شوبراد) هانیب» رد . تفرگیم رب رد

 .تروسص زا
 رتخد زا یریواتمافنا نآ و«

 تمایمزاب اپ یزانع ناوعب س رتوبک و
 :دوب .ت هام یباه

 هنارتیت + ینریا یاهملیق یتسپ رد
 رثآ نم رد هک + لقتس یرفنع ناوتعهب
 ءوهایه» لثن ٩ تل آ موانت تسدخ رد

 یاهلگ ها زا یینیمز رب هک (راقم)
 مارآ یاتسور ی نتم رد مومعم و دیف
 و اهتیفام یانرک و قوب و + دوب هدمآ
 هسب يقيسوم یعون ناونع هب رهش یوهایه
 رد و . دوسب زاون ملیف یمدرگرب كنهآ
 اد ناوج كي رترگ یمزیگنا « ملیف نتم
 - دادیم نان نآ یاهدامن و رهث زا

 زا یریگ هرهب اب هک «یلبت» نینچ مه
 ناوج یبنب (یفن) ویناگن یانیمز

 امت شاهدرکهرگ یاهتنملالخ رد ار میق
 ناامیم

 < هو و
 ریوصت یور هب ملیف

 یا اهم هچوت» رد زار
 ٍ: تشاد یفراعتم ت لعش زین

 یورب ملیف تارگنزاب ما هک زا دعب
 .تسییم شقنهلحم یاهدچوک زا یریواصت
 رد هک ت«الخ ننح» یرداق جریا من
 . دلمآیم ریسا كرم گلاهم ماد رد نایاپ
 و تب یاچوک كي زا یربوصت یورب
 بیترت .نیدب و . تفرگیم رارف یلاخ
 نسیا لاوحا رب هچنآ زا ار ام شیپ اشیپ
 . تخاسیم هاگآ ۰ تشلگیم تیصخق

 ماس 0۲



 لددرد
 دنناوخ

 < ناریا یهنیس رد ارچ
 نزبو یلهاج و یافاک مایقهمهنبا
 هکادقاین قاقتا اجنیا رد یرگید عیاقو رگم .دوتیم هیهت توکب و
 8 تسا هنیمز نیا رد اهلیابلغا
 یار .دونعم یناگشیبرنهاب مهنآ
 اهتقن روجنیا

 الیهب - نالیک دابآمیحر >
 شوهم+ ناشخردفراعایز « یعولط
 ۰ «یزوره

 هساجم 0۱۷۵۰ هراش رد
 هی یمامتخا ار هحفس هب ارم
 یاچ رگا دم + نم لو
 چديدزبيم یرالد نزیلیم ٩ هرم
 ورم نا قو مساوی دیبا ها در
 ماودما 1 تنوع و بلاتح
 یا رگا هک دیسیوتن رگید دتنه
 دیمچ دیدوب نازرات و نمرپوم

 دیدرک 1٩
 «نارماک»

 مات هام + رییدرش
 برع تسود .دوبن اناوخ نایت
 لاحرهب .دوب یتفت ژاترپر كي نما
 یاب شاد یلاطم ميراوديما. هن و اهیخرب و دندنیم اهیشعب
 هتسب ارنآ ناناگدناوخ هه ک
 دندنپ

 هکدرادامنیس رود نایب ٩
 تاک دوشیم زیچ هبه ار شسا
 ابهناریو و فیتک « امنس زا ریغ
 هچره تل ه۳ , قوب دهع یاهلیف
 یرکو یک نامتخاس ولناسو اناحلزا
 ردطیلب یاهب رس ار شایفالت دنراد
 لایر 4۰ طیلب تنیق ۰ دنروآیم
 مراونیم !یهاشهدزا فیح هک . تسا
 یاهامنیس لاب هب یرکف نالوئم
 .دکبیرفل رازه" 15۰ رهش نیا

 ی. فا. یوم »

 هلجم .تاحتم یهاگ ارچ
 .تاحقس شیپ مرامش دچ

 لوا تاسنس ودوا هوب هنمآ زا
 اتهنکع مه یهاک . رخآ دوبار

 سا
 «تشرسوکیژدیعمس نامیلس دچس»

 یناخمرتماتفا  یدرم سل
 یا دم یا و

 اتونکع ندش ءایتدروم رد. دونیم
 ینارگتلعهب هک تن نکذتمزالرح
 روبجمهاگهگ . دا هزادنزآ شیب
 هک میوشيم یئاهتغاک زا هدافتاهپ

 دوشیم بچوم ار ین
 لاس هب لاس کیا

 این زا ام یامنیم
 2 یاهلاب رد زکا.. دوره
 « ميتفاد لاس یط رد بوخ ملی
 ناب دوب راونیماداب هزونم منادعن . تسین یربخ چیه ها

 «یتساقروباضریلع : نارهت»

 از تا تا

 ها

 ۳ ی ۵
 ها
 4 زا
 3 ال
9 
51 
2 
 اقا

 زاونحور یضترم یاقآ : دهنم
 + وگت هک یسرم ردقنآ تفطل زا 8

 یساقاو بناجنا هک دیوگب تیاّرب مناج
 بس دردپ میف اش رهش رد ارچ هک مریمقت
 یادساب اجنیا زا. دنهدیبن ناش یروخ
 بوسخ ملیق نع ناج : هک مابرفیم دن
 1 دنیای دورب نا یضترمات دیهد نان
 نمود« یتفگن هک گن . تقک نم همالخ
 نارهتردهکنآ زا رتشیپ ار اهلیف زا یخرپ

 دزاگم اهم مر هه رد دنهد
 یادمان هک یلیف هلمج زا

 < دون مک تحرم
 ینیبح لیعسا یاقآ
 یناوتیبن وت هک تروضسب مضر ۲

 مسیادس یاهتون هکنوچ یر .دنناوخ
 بوخ یادم هنامز هرود نیا زد ! تسا بوخ
 هکا یمن "رگم فر دزآیازافچ دب
 ادسیب ام ناگدناوخ موتلح رد زیچ هم
 او ماد ی ی عرب : المال هیقیم
 هدناوخ امفب هک یدلب رگا اهزیچ روجنیا

 !ههدیم لوق ساخم . یر
 هکتتیا تسیوخ میادس یا

 تدوخ یارب هناخ یوت منکیم داهننیپ
 7 یرذگب یکدنناوخ یخ زا و یلکنمرمت
 نازاگنهآهبینکعوجر دیبهتشنگ یخوب زا

 ناونمب یزیچ ات یفلب یراد هچ ره و
 ناوغب تقونآ .دنزانکب ترایتفا رد كنعآ
 دای زا مه ار ناج وگعساپ و وش روهشم و
 - ظفاح ادخ و یمرم | رب

 .تینورهبشوهم : نالیگدابآ ميحر
 .یعولط البهب - نانخرد یفرعابیز

 تاحفم خیرات رد هک مکیمرکف ۲)
 ینارادگنفت هبنیتشناعش (۱) وکعساپ
 دیآءهرک مطلق اهناخ نام زا هک دین
 ارم هکنيا زا . میامتیم ضرع مالس هکتسنیا
 یارب از مد. .دیهدناوخ نیرو بوخ
 لما رم رب ميوزپ 1 دزنک ول مدوع

 دادم هک او يناگراتس ریخت س ۱
 دناهفرگت هرنک اعیم زا

 ک ینهلف زا كيچيح رد نازورف -

 ۷0۰ ۰ اهدزآ هگن : اهملیق شورف س
 رازه ٩۰۰ ۰ ورد سورع س ناموت یازع
 نامم رازه ۳۵۰ + رانا لحام ت ناموت

 اهنیس هراتس ب ۱۸۱ هرامش . - ۳۰ هحشص ۲

 ۱۵۵ 2 ۵۵ هرهر

 ها
 ها
9 
 ها
۵ 
۲ 
9 
۵ 
 ها

 مات س ناب :رازه ۷۰۰ ۰ نوش هاتتآ
 + ناموت رازه ۱۵۰ ۰ نازورف

 یکلیگ هلیج دیهاوخیم هکتیا زا ب و

 .یسرم یلیخ مرپگب های صلخم ان دیتسرفپ
 نکلیگ دار مياج یحام مس شاک اما
 را اربض هراپونک دیدید ۱ دتدوتیم
 اصک نم ؛ افویب راگزور یا . دیدرک
 بک یهام

 دیشب نامداتوداخ
 یسسینب لای ناباقآ : یررهش

 نایسودرف زورهب و
 متسابیم و مکیطم

 ملیف باج و یرانگادس یارب
 .تسهنارسهت رد ینهویدوتسا یرتنییم ۱٩

 .دنکیم لح ارامش لکشم دزبتسد یازاربهک
 رازه ۵۰۰ « زار: اهلیف شورف ب۷

 ابو رس «هیب آ تنام
 ب بشرد كنلپ س ناموترازه 1۵۰ , مرحمات
 زلزح مد + قرهاق ب ناموق راز
 ناموترازع ۵۰ نارا رد فرم س نام
 هاگدایس - ناموترازع هم ۰ قلاغ
 ۸۰۰ «غا هر تناموت رازه ۸ه» « مش
 ناموت نویینکی + تازاجم ء ناموت رازه

 .ینندرگر اک یملیق نوبکات یریم -۳
 . کنآ هدرکن

 یگنرف یدهم : اهملیف نادرگراک س
 وبآو مرحسان - یلات اشوبهرینتسمو
 رک انس را شاتر ه تیتر
 . تنا لهاتن ی هتفرگ

 زآ ار دوح لماک يريمقت یب ب +
 راکب نشم یقیسوم تسنیلو رد ارچ هکنپا
 ] مزادیم زرجادوبهتفرن

 یصیقر دان و یتیقر ی ۷
 دام هنزرق و ردپ . هند یدنوانیوخ

 ::دوونپ « رکشع لامکاپ
 داراب نیک اقآ
 ؟قدرسنوخت لامک رد : كالع زا سب ۲7

 هک تساپیم
 نیرتنورفرب هک ماه اهراب - ۱

 اچ درک صخشم ناوتیمن ار یناریا هلی
 هجوت اب و راد قرق اهنلیق شیامننامز هک

 صخشمنوتیم یتسردب ادیف
 تسادک ییاربا ملیف نیرتتورفرپ هک دوبن
 اهلی فلتخمیاههرودرد :هنقرهیوراما
 دنادوب نیرتشورف

 لو هست ۶ رادان سرا ریما
 ٍلص ءام - رصیق - نوراق جنک

 هبشچ يرداق جربا میف نیلوا - ۲
 دوب تایح بآ

 مدیهب لوا شتنرجت ملیف زد - ۳
 شام ینارهت وا .ت ا دار دیمس

| 

 از نم میهاربا یاقآ : ندابآ
 نادابآ یار

 اقاو» 1 دونیم رتکنخ ملد نم دوشیم رتفاد
 ۶ هراد دوجو هشیش هدرخ مئاذ یو هک
 میسوهنع,دنب ناتسزود نوچ ؟ ارچینادیم
 نادابآردوت تقونآ مدیزرایم امر زا نولیو
 نمض رد ۱ یدرکیم انش پآ یون
 . مکیمن پاچ ار مخرب

 - ییاچیسن از تسکمازچ هک و کن
 ۱ تسق هک کروز هما»

 :روبنزیاههیف شورف : دنیآ ره
 او ۳۰۰ بیترت هبرفظم ناسوت رازه ۱

 نیئوک ی نوتنآ ی اهمایف تسیل
 :یسبیاهملیف - دهعت : ملیف نیلوا

 رنه نیرتهب راکسا)  نامشچسلبیولفوب .سنانادوگ .یاهتنادداپ
 نیرخآس نیچناهنآ س دانیم میدن
 ورک اوزابت ب دییم یاهیاب س زرابم
 م باسهتا حفره - ایروتوانناب زار
 بناب تشگزابس (ینابردرن) ریناکوب
 شیمواگ ٩ بایرآ ميوریم جک اجنیا زا

 نبرخآ س ننگنشاو یاهماخ س عاجن یاه
 بای ریل س تایرولمناخ زارسرتگناک
 بابت ب هایب یللط س یرخب دابدنس

 (تزسهار : تارهت رد) نناخ - وا
  اینچرب هه هیت وا ناوزابردایند
 -لولیعس -ایرد زا یدرف سابردریز ره
 راس ارتاموم قرش س كانتخحو راجنا
 س سیلوا - موکشاب زابواک - یتالوط
 ادارتمال بالع رهش تنه س هنهرب نابایخ

 راکسا) "ایا
 ۱6۵۴(  لاس مود شقلهنیپرنه نیرته
 ینراپ سینانوبيابروز -- (تافالم) رادید

 یگدنز توهت تاویرلد زا يدرم فنایتحو
 لاس مود شقت

 |ببادرتنتشیژوگ -- راوب تشگزابس ۲
 ارهت رد ) اهرگ جوم .س هناخدور هبل
 یفنهچ با راداخاما یمنهج ت (غاد مسلط
 .یاهیوت ب یفحو ناهانگیب - شوب یتروص
 - ناتسبرع سترال - سابراب- نوراوا
 دزو نیگنم روسکو ب كي یارب یاهیثرم
 س لیهناگ رافنق نیرخآ - هایم بلعت
 ویلا هچنیط درم :نارهت رد كالراو
 باتقآ شیاتریز - یراهب اراپ رد شدرگ
 تور ار رک تر ناتو و
 ۳۵ تعاد س هنگیب یاقآ - ولوپوجرام
 نوت - نینوخ یاهفرب س هدشمگ نامرف
 - رادرهق ینویژبوقت رب س یسرام رت
 ود - ریگیهام یاهشک - ۱۱۰ نابایخ
 .دتمحم س نایتناننم یاهیوت - قیفر
 ب دخ زبمیپ (ص)

 .تشرژا ,یسونف دوعس : هدنتسرف



 اب یراگنمات راتساوخ ع)
 متهیزیزع ناردارب و نارهارخ
 .دندنالع یرتسلیم ديزاسليبهک
 ید كيب :ناردنرط نینچمحر

 نیمح « یلشاف انر ؛ یرداق جریا

 ناایخ « یولهبردنب :یی
 هلا « یربوا دمحم هزافم «ناغون
 هدازناضر مر

 دوب
 دنوج یناخر  قولو رولبرب

 مدیدخ ردقنآ مدناوخ مه ار تلوا تم
  داب تروای وب دایادخ ! مداتنا هیرکی هک
 نیشب یتفرگ لیوحت ار تباوج هک الاح

 ی دوم ین: نور
 یارب تسا راب نیلوا کنی زا ج]

 :میجدیم باوج رب مهام و یهدیم همان ام
 | میلاحثوخ وت مه و نم مه

 زن انینزا یمیطم كل رمان - +
 اهملیف رد يزاب هب نانچمه و تسا هتفرگن
 تلوتتم

 ٍلعخاپا زو جون نافویط لویا شقن - ۲
 دهعب ناخمشاج در یفوط ۰ نیدرف هدهب
 وب یقوثو زورم

 یاهدرما هک :یلیف هم نام - ۴
 - اتشاد شورف رتشیب لص ءام

 دو ناف زا نیل تان
 تخادرب یرگیزاپ هب دوز یقوبو

 الف رد یماسا نتفون بیترت - و
 نارگیزب .تیبوبحم وب شقن تیبها طاعب
 .دوشیم نییمت

 :ولوچوک یموب هد شین نمز زا - 1
 - صالطایب حیف و

 « نایسناوآ ناطراو نایقآ : نارهت
 ین دمعم « جوخ ورض

 ٍلسق متنارخیم 1 هبب هک ادج
 زا رشکی مادم ارچ هک مسرپ نیچ ره زا
 :تسا لیدبت و رییغت لاح رد رادگتفت هم ایش

 -تناذگنمیول ار راگیس تکاپ ات دک همالخ
 1 دیهدب باوج رکف وت منت دو ما

 هم هزادنا نی کتیا زا - +
 لجم یاههچب ورب مات. دیراد تنود ار
 - دنورک کت
 .يماقم لالج رسهایوگ تفر مناخ - ۲
 تا

 ,ذودول هرامش رد هک دیدید رگا -
 راغم شلیلد دوبی کار نبات لاسا
 شب ولت بناچ نارک

 سم دیئوگب , دوش مک نابا تبحم
 و میسرم

 شیکشوخ اضردهحم یاقآ : ناجتسار
 لوگ» , اش دیراد ثابت رهش هچ ح]

 افیرصت شات را مراد« روغن

 ناگدشاوخب بام هب لیام ع)
 لپ ناژ : راهفرط هک متسه یزیرع
 رنسیچ + تیمشآ نیزام:ونولپ
 دوارانو یا زر

 دن يحتص ات 7 هاگدوره نابایخ :سوباقدتک :سردآ
 یه سارا جز اوج میل
 ٍنوهش او شب ادا : ناجزم
 رویا لیایاشر

 4" گنیشر نجس پنج بهرام نابایخ <
 .ددحایلع ۰۱6 هالپ « یتشاچوک
 تخس سس ناردفرط اب نایایق
 هبرضاح شویرادو یقوتو نورهب

 نابایخ ؛سواقدنک : سردآ . ماعیتا
 دمحم : انکییگدنزود ؛ییونچفاحب
 دایر

 ناجنتپ زا میوگب هچ همالخ ٩ کیم
 هسیرو شغ صلخم دنوینیم نادنخ یتقوب هک
 - هوریم

 .یتس هب رهورف ال :منکیم رکف -
 یزابیارب وا یاجب شردپ هک دخابهدیسرن
 ۰ دریگی میست اهملیف رد

 . دنکیم لیمحت رعورف ال هلپ - ۲
 ياد رتنوپ وا زا. ناسربدمجنپ بوک

 ميروطعم وآ لزنم سردآ جرد زا - ۳
 رکقتم دیامرپ اجتپ هب ارم مالب

 1 موتیم
 هدلزیلعارتیم مناخ
 شوک ک هب مج اش . رویا هک ع)

 وناخ همونسم اب تباقر هب و .دیدنقالع
 سه ارج .نیب . دیتناخرب دازیق
 ءیکشتنجنا دیش وگرک نارادفرط
 مراب رد و هنیشب بق ۲ جیم زا و دید
 رد میورب« لاح رهب 1 ؟ دینزب فرح وا
 ۱ مينزب یتوگوگ پگ , شوگوگ هراب

 ورهب زا یثادج زا دعب شوگوگ - ۰
 دسادا شیاعتیلاعف هب نانچه , یقرثو

 و « هگنتچ

 زاریش رد دنمقالع ناناوچ زا یهورگ
 یارباتعامکی یاهملیف یرمکی نتخاممرکر
 ول لاحب ات هک دنشابیم زاریش نویریولت
 نسیبرود یولج اهملیف یرس نیا زا ملیف
 «هاگهاب» و هفگتت» مبفود نیا . تلاتفر
 نارگنزاب زا یهورگ نآ رج و دنرادمان
 یناریهدیف .- ورشوخ + هلمجتم یزاریف
 .دنراد تکرش رگید یاهدع و

 يگدسز وا اب شدنژف لب . دهنیم

 ای رد شدوخ یاهب شوک گ - ۲
 1 دن تیم

 ۱۵۰ شوک: اههزتمم ب۳
 ره نیرفآشو ب صور: نادوترازب
 ر ناموت راز ۱/۰ .دویدحبمانک

 ميرونسشوکوک سردآ يرد زا +
 | داب یشوگوک ناتزور و به

 اضر « یسایرک یلبع نیاقآ : یراس
 یربق هلال یعفاناضر « یقروق

 هچرسنکا . انش یکلعج رپ مالع ۲]
 افوییار ساخم باوج رد :نیخات تب
 اقا ندیم هک اجنآ زا ام دیاهدرکدادمق
 | مدوآیمن كرابم یورب تم
 هوسکعماب تاحنس یارب دیناوتیم - ۷
 .دیتسرفپ ناترهش زا یرنه یاهرهخ و بلطم
 تا

 تنه نيا زا هباکم نوتم
 .دونک

 رد ,دیتآیم صاخم تقالبپ رک ۲
 دبمدوسش د 1 مراد فیرتت هلجم قد
 هس هتل ۰ ۰۱ مراذکیم مارتحا مدوع

 ٩0۰ یچشب : اهایف شورف -
 رازه ۰۰ نویلیکی ونک -- ناموت راز
 هنادیب ار یمنهج شارخناسآ زو .ناموت
  تسا هدرکش ورف ردقچ

 ارماتوک یوم یتوثو زورهب - «
 ی ادیدش بلای هتل و هدسیم رتدیپ
 و مریعت

 یکی رادهکن ادخ
 هدالقهموصم ملاخ : نارهت اه

 از شرگوک نازاذتنود کن زا
 .دسیراد تسود دوخ هلوخ زی ردارب لم
 اناتنآ لر زا فری به هم
 هتشلگ یچاو از جاه زا نماک هلو ۱ مرکشتیم
 ایاقالع روجهچ نیارخآ ۰ ماهدش_تامو

 شوگو کز گا | نونچم هب تمحر دس
 .دنمرمپهآرغ یاب اراش مان میدی
 ۱ هوشنمک مش یشوگوگ تبحرم

 < هاگه انپ»

 ار هاگهانپ و هگنت یرادربلیف روم
 ابرتوک روبات و تا هند ماجلا یعیفر
 دتسا هدرک ینادرگراع ار ملی ود نیا
 و هیت ریدع یزاریش نیشفا .دنامن تیکت
 نازاسلیفياهيکا ماتاب هک یزاریرگیزاب
 یراسکته .دنوریم زاریش هب هک يناربا
 اب هه و نت رد دراد یاهنامیص
 اهيسلیق نیا تاکرادتردمز ین ونراخ

 .تیلدم میت شیات نامز هدیسر :یاتوت
 يا بتاروربپیلاا بلاقم ریاذا.دران یندنچ فننآحرد
 دوبن

 یافآ : نتل دابآیخ تل
 تام یفارگو می نیازآ شیپ رک ناز شاه

 نبش رد : مادر اچ ار یبیطن
 بک پف زوآدای زورون ءرامش رد
 تسریع و یلاج بل .ميزوتساهيفارگریلیف جردزا

 حر

 یمظاک ریم حرف مناخ []
 رب اش نیوک 8

 ی
 بوسیا یافآ : زنیهاد ۲

 میف نیتنخن ۸ شیپ هم نایروکش
 قآ هسب . هيدرک پاچ ار ناکراتم
 «لاه زا نو ولت . نک همجارم
 < ياهتناد ناجرم و

 ملا زیعزورونیاقآ :زاریش اس
 . تسرفب یرتهب بلاطس ء یزاریف
 - تان هیاچ یاج یلاسرا بلطم

 یرایشدمدل یاقآ : تفر ۲)
 .نکهجوت الاب خساپ هب 8

 رگ ربکامایس یاقآ :نارهت ۲
 ناگدنسیولو ریبدرس دم

 اش هب اد هزات لا ًلیاتم هلجم
 .يركشتمنانطل زا: نیوگیمشابداق

 هب یلاسرا تابام تساپ هوت یاقآ

 یقارن یهقا نیصب یاقآ ۲7
 دیدناوخشپ هنهردهگناچمع 8

 ار ار ساب تا ههک فلع < مودنارفر ةنتپزا سین منارم
 دن رارگ رپ دوخ لوا لکشپ تسا
 .مقوم هچ تسین مو اقیقد هی

 یداداد هلادپ یاقآ 7
 تا هبسلف دارتیفم

 «یاهدربهک ینادنمرتهزا
 تسزآ. ميهادولب# و دلج یور
 : ميروثممناذنمرته سردآ

 هنشچ «ود# نیف راکزیهرپ حاص یا : هیع]
 .دهجفنه لوا شتت.دوبتایع بآ
 < تنناوک راره هم دوخ نیاز دزعتسد . دوب یرداق و داردیس

 امتیب هراتم - ۱۸۱ هرامش ۳۱ احفص 7



 (هیقبز راکسا

 «زمییو ناجم هب ارنآ
 سام نیلباجیناچ هب سرم نا تسق نیرخآ

 شاهژیوراکسا تفایردیارب هک دوشمتوعو زا و دبابیم
 ناچیهاپ هع راضح عقوب نیا رد . دییب نس قلاب ه
 تاسامحازاربا نیرتمرگ او دنزیخیمرب دوخ یاجزادنادمآ
 سیمانی ریبک وبادنا كچوک درگنو نيا رات ار دو
 . دنیامن

 یراسکشآ روطب یریپ و تلوهک شراوع هک یلراچ
 یالابهب طابتحباب و یمارآ هب هتخاس ناوتان و توترف ار وا
 دنریگیمرب رد اروآ هنحهو ور نادنمرنه و دوریم نم
 .دننکیم هرصاحم تهجرها ارزی نویزیولت یاهنیبرودر

 یوحنبدناوتیمهزیاج نیایآ .دنمربیمدوخ زا اهیلیخ
 رد یلکیرما.هماج هح دهد ناغنو دن یلوجلد وا زا
 آهنی دوب هدرک هاب وا دروم رد شتوانق

 نآ هنخ دناوتیم یلراج تشگزاب یتنعرش لاح رهب
 .شومارسف وب هدش وا هکار یمظ و هتخلگ وا هع دنا
 هدر

 تار انیبب اکیرم زا حارخا زایب نیلباج یلراچ
 لاس رد وا . دن یفالت ارنآ یوحتپ تفرگميصتاک دوب
 یاهنگو تیاکش «لرویویت رد یناطلم» ملیف نتخاس اب ۷
 هچرسگا ملیف نیا ت دهدیمناشن یئاکیرما دماجزاار دوخ
 هرابردیلزاچ دیاع یواح لاحرهب اما دراد تيمکینحا
 ر ددوب هدرک شاماب رد هک دو یتواضق

 .هک دمآیم رظنپ لاس تسیب تخنگ زا ,سپ لاح و ,..

 +ریو

 فلوژزلراچ

4 

1 
4 
1 ِ 
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 : یاه امنیس هو رگ بشمآ همان رپ 1

 یهمایم ۰ و اناواس سای و را

 نومایلیو رخ

 . دناددوک شوبارف ار هتخذگهیطق فرطوج ره
 .هزیاج۷۱# لاس رد یلراچ هژیو مارتحا ساپ هب یمداکآ

 یلراچو - .دهدیمن یرگید سک هب رگیدواب زجار شبهژیو
 .تسفاردر هزیاج نیا هک تسا یدنمرتهاهت ۷۱ لاس رد
 دنکیم

 : دیوگیم یمداکآ تایر شادارات لیلاد
 کتب تسین مان كياهت رگید الا نیلیاچ یلراچ -

 نیم كتهرف رد تا یاهاو
 زا نوریب و رانا لباقریغ را رطاغب هزیاج نیا

 .دوشیممداد وا هب نرقرنه و یزاسیفییلدردیراچ شزرا
 یادها هرود نیمراهچو لهچ سرم همنرپ نياب و

 راگنربخكيب ادعب نیلپاچ یلراچ دسریم نایابیراکسا زیاوج
 دیوگیم

 یسلبع مادخ یازیاج نینچ بحام اکنیا زا -
 و بک دراو لوپ رطاخب هک منک قارتعادیاب و متقونوخ
 امر رکا تفر تسزارنه هکنیا هجبل و ماد راک
 .تسیل یاهراچ  دنوشیم هدیجار ؛ هدنک_درملد فرح نیا
 ..تسا تیعقاو كيربا نوچ
1۹۷۳ 

 (متسیبنرق سکوف) یوسنارف طبار : لاس ملیف نیرتهب []
 (یونارف طبار) نکاهنج : لاس روتکآ نیرته ۲7
 .(تولک) "دنا نیج: لاس سیرتکآ نیرتب []
 نیرحخآ) نوسناجنب : مود شقن یارب درمرگبزاب نیرتهب []
 (ملیق شیت
 ٍنسچیل سیرالک : مود شقن یارب نز رگیزاب نیرتهب ۲
 (ملیف شیاهننیرخآ)
 .(یوسنا فطبار) نیک یرف ماپلیو : لاسادرگ راک نیرتهب ۲]

 أ : امنیسرد طقف بشما هما رب

 دن وم هییریت
 ب1 هراتس ( و زاتم یاهنیس

 گیر

 (هیقی) ملیفشرازگ
 لس ینح زدلونیر یاقآ ایوگ رارق زا هک دنامن هتفگان

 سس ار نادرمههرب مادام یتالم س هناتز.تالجم
 دنوب مه ننکیم هفرع نادنناوخ

 .دهایم بیت ویارب یاب و كحضم زیرگو بیعت كي
 یاهوگلازا ار دوخ یرصبیاهیشوش تب «زکو ربلم»

 یستح شرمع هک یلامثیب دریگیم تماص یامهنیسرد نآ
 ٍیعادبایاههلذب هاگ . دوب هنفرگ ناباپ وا ندمآ ندب زا لبق
 رسوصت هک یلاج لثغ .دنته یصاخ یاهتطین یواح وا
 میصت دعا یارب (زرتیپ تدانرب) نالپااملیو هنهرب مین
 رگاوغاینابیز هرابردار ناخرظنات دوشیم هدادناغن یسجمب
 .طفف و هد .دیلاهنآ ناهد هک مينيبیم - دننک نایب وا
 ۱ دوشیمنلب نیمززآ ناغیولج زب زیم

 توستراک یاهنیس قم یانبمرب ملیف یصق سابا
 رارسق دب و بوخ عمجود رد نآرداهدآ و هتفرگ رارف
 هققتملاد اهبوخ درب نیبزا یارب اهدب هتسد هک دنراد
 .گقنجنیاهب قشع هلتسم ماجنارس هک دننکیم لمع و دنزیریم
 و دوشیمتخاس .تماص ملیف هرخالاب وا س دهدیم هعاخ
 .متسبابیم تاجن دوب یگتسکشرو لاح رد هک یلویدوتسا
 شیپایپ رکورسبلم .عقاو رد یگتسکشرو هلتسزا ادج
 ددزک ینیبشیپمیفنمه یهمق رد شیلیف یراجت تیقفوم
 . ددنویپیم مه تیعقاوهب هک تا

 ِ_ت

 یزربن یوالواتیمام. ادتنب نیل وتیپ تیم



 زا یاهدیزک

  اهتخیرگ دین زا هنیبح -
 ین «تامنرود كیزدرفد ش
 :هینو بیام الا | دربی زا

 نیا نوتیبن + اهنآ یبچرترد هک دیراب
 درک طقح اد یگوو

 ؛نارپارد یجراخ ی همانشیان هوبن
 یمنی تیک ری
 مر هنحمیود یجراخ

 : یمشاه یدهع #۹ ندش زبس زا ارم یرم تنپ یاهشارو مته یاهمانشیامن رکفرد هک یتقو
 هک کیم یح , تکی مکآ اتهار خارچ
 1 مری هنحسرب ار همان نآ دی

 یرگاتمتیرنا كنعرف لس دیاب -
 زاریگراجاب + هزاد یتیدت اه ک
 .تشادهگنحلس نامهرد ؛بوخ رتاتندیه

 هاهزاد میراد یرمش شرف ام -
 یدجارنآ زونم نوچ تما فیس نامیرت#
 . مياهدرکن سح ار شوزلو مياهفرگن

 : یدار ربکا #

 اب و .تسا ناوارف ام یتات رم تب
 ءنآ رد «یزاپ ناب و «دجملد ندروآ

 دوشیم كادک تن نیا
 ردیتطنم تفاب كي هب هک یتقواع

 یاهپاچرد رابره « ماهدیسرن مپاه همانشیامن

 (هیقب) هیشاح رد

 ددسشیم ار یا ندنمرنه بلغ ۰ فاش
 یمرش * هقالم پک دید نارگانامع یج
 یایتنا و قم
 ۰ دنکيم هلهانم | قافرع هاب

 نایمدرک یسایق دشیم « نایم نیآ رم
 رنات هچرک هک ۰ لمنیارت ین و اننیس
 ران یامدرنک دا: ایم اپ ها رد
 ال سا دیشرا تیر دعا و
 ناونتین ابا نیا : هتتام شادسر
 تنی زا مع نیم رد هکننچنه ده رکن
 ناوتیسمه شنا رگ امت زا : كد اما هنتح
 یزایسنام + دو یگوتیتج هک تفک
 .دسرتم هک ملیف یاهمراونشج نا رگ اطاعت زا
 دوخ) .دتسه هدشن روشام یاهدیق نیید
 هتحص ماد دنزات تنود هک هتانس ناف
 شاپ تن روم اه

 رد یشیامن هک یلاتسرهش نادنم رنج
 یدونعم یهلاضا هب ) دنتاد هراونفج
 رد ( وب هدمآ ناتیهت زا هع رگافامت
 ایوب رگاهامت « دنتفادن ارجا هک یلاهخ
 ندسید یارب مهددندزباهتيامن ریاب صرق
 یایاتم یارب مه و اهیناتسرهف ربا راک
 .نادنمرتههپ ینقو .هیقب اب ناندوخ ییامن
 یاس رد : دادروخم رب یاهرب
 .دسبندشیم ایوج ار انآ تارظن تاختم
 لب لاس ره ریز هندرکیمناشچیپ لاوئس و
 .یاهطاخم . دنراد ار راک نیا تصرف راپ
 . تنم باوج هال اب مه اهنآ

 نیت یاهرنه یبدکشناد رالت ع]
 شبا یاهات هک دام یدعاتمات مشو
 یاهیلدم . وب روآ بانع اقاو « نآ رد
 + دوبن شیام دالات ساخ الما هک سانت
 هنیاقمرد) آ دوگ یهنسم و تاچوک نلام

 نیا. وخآرپ یاد ننآ رد (هیقب)
 وب اه یاهت وا... ترفو هنگ زارپ
 + مریم اهنآرد یتسن : ید .. درگیبن شوملرف هل كي دندوب هدز ورا وا

 ۱ و تک
 :امنیس رد طقفبشمآ همان رپ ۷ تاج امآ 1 ِ - رو 1 :7 زا هشیمعو دناهفرگن نادقتم

 < اهناتسرهش تان ندیم ارباب -
 هان, داد نارهت تا یرادیاپهب یکتب
 تفرشیپ رد ءاوخن ءاوخ ء نارهت رثاق هب
 .تسا رثوم مهايلاتسرهش را

 ال ثعاب یدیشر هوادا یراکمه
 متک تک دوخ رد یل

 + تکیم دان ماهتفذک هب یتقو
 . بیم تس ار هياتيلامق امت

 ۴ ار «مزت هبینتماذ» یهماشیان -
 یزاس زاپ «سلیاو » یمویش زادافتنااپ
 .دنچیمونجژ هک دوب نما هسق و مدرک
 رجوی اف ب , یفاو یاس

 بک یناگدنتمون اه نوت
 9 یرکسف ططن ؛ مدرک راک اهآ ین
  یاربدیابلاحرح هب امداد کریم
  رجار اهن , یتین یاههار ندرک ادیب
 هرک

 و ده

 ٍلحم اپ
 هم

 و یتقو هک دوب یروط نلاب عشو
 زا هنود رج هب . دتشنم سرب نارگیزا

 مار هاصوح , (( نارگ امت

 درپسرطاع هب هنحص هپ يهاگن اب و دنوشآ
 طقف و دنیشنب دوخ یاج رد « ننازیم

 حیجرت یاهدع یتح . دننک شوگ راتفگ هی
 تک ات هداتا دندادم

 هراونشج ینازوروب
 هنب هکنب ()) دشمل هتخورف لایر

 .تفرگ موارق نارگاخامت رایخا رد ناگیار
 «تسشاد یاهناریتف ععو نتلوب نیا هچزک
 تفادن یگنر دلج « .دهیمریکتو بیات
 اما تفادن ار اهنف و كند زا یلیخ و
 دوب هراونشچ هبطوبرمباطامت یواح

 یموعع طباور رد تاعوطم ناکدنسیون زا
 .دسشیم رنتم رثتت یاهیانرب یدرادآ
 نامهزا شاجدوب « هک نیا رتمهم همه زا و
 دنت یاهلاوم حرط زا هک داد موتاميتارب تنگ یلج « هتفذگ یتنم نایپب .... یهلوب یاجدوب هک دوشم نیمات یلحم
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 دتمحا یتوآ هولاد» شین ۲ ۰.۰ .دوب نکس هک امن هک یروط هب درب نادر اپ دونه و تک تاب 0
 لاسقسااسب زاها رتات هورگزا یلدگیب . ج نوچ و کندوبهمتیا نلاس رد یاهع .تشادیناوآرغ نارادفرط « نا یاب
 نآ یارجا هک یزوطاب دش هچاوم یدابز " یدایز یه , دوب هدنامن مه نداتسیا یارب یرازگرب تاعاسک تهج نآ زا صوصب و
 روربل یتیلوت اهرته یبدکشاد را رد درگ ردتکرش ریخ زا هفدخ روبحم . اتیمت یارجا تام اب قیام ۶ اه
 تعاب رزکم یاهتساوخرد و هو رگاخامت زا. یلاوارق نادادفرط مح یدار ربکا اب ثعب  تحارلایغ اب هیناوتیم ناذنتالع ۲ دوم
 الت ان بتا همان نااک دن. لاجنج نودب تنالج نیا لاسا اما تند. دیوم مه ایمن یافت ب هک نیا زا
 .دوک رارکت كيتامارد یاهره یمنکشلاد - نسنیلنچ «نایریس یلع» اربز تعذط رنک تکرشتانلچنیا رد

 افنیس هراتس ب ۹۸۱ هرامش .- ۳۳ حفع



 (هیفب) نارگو جتسج
 تنگ ربپزاب هندلح رپ و یدبک ی اهم .تفلگ ندرگ یوشب

 و .دورب نییرود شیاش ۳ رد زابنیلوای بد
 رهشمرخلکسا ,پیکا دصت» مه زاب

 یورلیف زا یاهنحص تسا رارق .تسا
 . دوش یرادربملیف چنل كي

 هکسا رانک و ميسریم رهشمرخ هب
 یروتوب :یاهقباق ابپیکآ یاه هچبورب
 لق «بآ طنورج هک جنلم هو
 .دنباییم ناکم

 نییرودیردیخ جرف چنل یور رد
 هدنکیم نیت دا هک يعم ردر

 ز ۳اروخ
 و دصقرب یرداق و كيب یور یولج
 و دنک یرگ هوشع عقاو رد. و دناوخب
 یرداق اب مه سناتس نیا یاهتا رد

 هسب یلیس كي و هدرک ادیب یریگر د از
 + دنزب وا تروص

 ریگناروشیتیاب هک ار یانارت
 اف و ناو فا
 رب هفت راک و دن
 هکیلاح رد ۱ دصقریمو دنکی م هنارت

 ی بیو یر
 . دنوشیم

 هطوبرم يلیس هب تپون هرخالابو
 هپ یبارآ یلیس زیگناروش . دزیم
 نیا زا یرداق .دنزیم یرماق تروص
 دزادیهيا6 ارثآ و تسین یضار یلیم
 نفر هنحض ادنجم هک تسا نئاو
 رتمکحم زیگنا روش راب نیا و دوشیم
 یلو , دنزیم يلیس یرداق تروصب
 موس راب . تسیل یضار یرداق مه زاب
 زتاروش مکحم يلس هبرط یادص
 اس راه شوگب ؛یرداق تروصب

 نایاب مه هنحص نیازآ یرادربملیق
 دبی

 .دند رگیمزایالکسا رانک_هب پیک
 لخادیاهنتبكيب و زیگناروث رابنیاو
 زوش یارب كيبو دننیشنیم قیاق كي
 روش یلو ؛ دزاونیم نیلودنام زیگنا
 اد و تسآ هجوتب وا 4 زیگنا
 4 درادارس ردار یرگید ياوه

 هبب پیکا « هنحص نیا زا سپ
 دنوریمرهشمرخ یاهناروتسر زا یکی
 زانکهب رگید راب راهن فرص زا سپو
 یاهدرن رانکو دندرگیم زاب هلکسا
 نیرودیواج رگید هنحم كب لا

  رود تک رم یز# ال ریام نیورلگو زنم نیش زوم بودن ریل همی و

 زیناروش ردب شتن یوده» .دوشیم
 ٌروف تلاح یرداق .دراد هدهعرب ار
 "یم حیرشت شیارب ار زیگنا

 یرادربملیق ندید یارب مدرم
 4 یدابز شال ابو دننکیم ماحدزا
 یرادربملیقو دننکیم قرفتم ار اهنآ

 یکی «سناکس نیا ۰ ددرگیم زاغآ الابو ۲«تسیف (مراهچوتسیبلاس) هل (دیدجهزود) ۱۸در
 .تسا ملبف یاهنحص نیرتیناح زا ۲ هراش ب تلوژور یادتبا -- تلوسزاورد ءارراهچ : یناش
 هنحص نا یرادربهلیف راب ۱۰ اقیقد 1۹4۷ یتسیقودسهرامشس۸۲۹۹۷۱نفلت - ۱۰نامتراپآ
 مالعا راک ناباپ تبقاع و دوشیم رارکت .نفلت - نارییارهم یزاسروارک : زا یگنرربواست و یگنر » یپک ملیق
 .ددرگیم ۳۹۲
 مات ات ت۲59۰ نفت - كيفارگزام باچ : زا تم یگنر ریواست باچ

 منی هزاتم ۱۸۱ هرامش ۳6 هحفم ۲7

 (هیقب)_طوقس زرم رد
 .دندنمزاین دوخ هنازور جراخم تهج

 لیف دوبنک و راک دوبمک نیا
 .ثعاب ميتفگيم نخس نآ زا اهراب هک
 شیانن یاههورگ هتفه نیازا هک هدع
 هورگ هب زا یلاربا یاهلیف هبنهد

 یاهیدبق و دنک ادیپ لیلثت هورگ ودب
 یراج لاس نارکا یارب زین دوجوم
 . دات يفاک دحب هورگ ود

 رداک دهدیم ناشت دوجوم رامآ
 ۱۶ قارب هتشذگ لاس هام نیدرورف
 رداص یزاسلیف هناورپ هزات ملبف
 .نیدرورف رد هکیلاح رد ؛ تسلا هبش
 هدیسرلبق تي هب عقر نیا یراج هام
 هک هدوب یملیقب طوبرم مهنآ هک تسا

 هی .عورش .شرادربملیق لبق لاس
 یامنس رد تیلاعف تقیت> رد . تسا
 رد . تساحدیسو رفع هب كنیا ناریا
 هک تسا یثیعطو و طیارت نینچ
 اهیراوئدو للع یسرربب الماک یتسیاب
 درب

 شیابن هورگ ود دوجو ءام رظنب
 ناریا یامنیس تالوصحم تهج هبنهد
 الباک ناوتپ هکیتروص رد « تسا یفاک
 لرتنک ناربا رد ار ملیفدبلوت ت

 و ورگ ود تدمآ دوجوبابالوا
 راک ناوتیم .یلیق دادعت تدش دودحم
 ینیعم طباوض ساماربار ملیف شیامت
 ملیف دایز دیلوت زا و درک یزبریب
 : دومن یراددوخ

 .تدمآ رد شیامن رتیک « عود
 زکار مو اهناتسرهف رد « نارهتردلیف
 یرتنک ملیف هک ددرگبم بیس اهناتنا
 هتل رد و اب هدامآ شیامت یارب
 رتهب اهناتنرهش رد مبق شیامن عضو
 نسب یرتشی دمآرد و دش دهاوخ
 .درک دهاوخ

 رد يناريا ملیف هس شیامن امون
 ارگ شامتاک دیدرگیم بس هتفه كی
 .دندرگ میسقت هورگ هس نيب رد ملیق
 هورسگ ود نسب دادعت نیا كناهک
 شورفاب اهملیف و دش دنهاوخ میت

۳ 
 رازاب ندوبن امراهچ

 ون تک ملی هک دن دهاوخ
 و دوش هتخادم رتهب مایف هجیتن رد و
 یرتدابز هجوت و هتالعاب هدنک هیهت
 نشده اهنت و دنک لابند ار شراک
 . دشابن شزامن یارب ملیف نتخاس

 یماک سادح هاتسلنبا رداما
 ینارحب یاهلاس زا یکی تفگ ناوت
 تابه 4 تسا ناریا یامنیس
 هجوتو تقد تیاهن اب یتیابناگدننک
 اهراک يسرربپ هدمآ تسیب تعرق نیارد
 رادامنیس و هدننک هیهت عضو « دزادرپب
 هدوم تلاعف زا . دنکس خشمار
 یاهبلبق نتخاس هار رد ناگدننک هبهت
 دنک یریگ و لج شزرا تویبو یلومعم
 دح زا مف دیلوت دراذگن ادیش و
 ربگا یتح ؛ دنک ادیب شیازفا راذاب
  دهاب نمجلا یاضعا هیوشب جابتحا
 خوردن یتسیاب تروصنا ریغ رد هچ
 ردفافنآ هک مشاب یتعنص رم دهاش
 2 تناهدتسیا دوخ یگلاسیسزرم



 زار ند مگ رب هببدم زا يتو ۰... مراد زابلوتب نم هتنز ی دب ردق هچ ون
 هلاخ یسک رکم متفک . دوشک ميورب نیل .منک یگدنز جنون السا ویو
 ۱ . تسین .. هسب هشیمه هکار هچ نآ هرضالاب قرخ
 بو, دناهفر همه ه : تگ تیز. نیرخآ زامب وب ...تفک تفگیم شوت
 داتتسل هدماين زونه نزن و يا لزنم ینامز هک یلاخ هرفج لر
 یلمع ارماهشتن هکدوبیوخ تصرف .._ نآ مات افاو اپآ . دن هزیخ دول عرف
 یم منگا متشاد تقو تعاس ود ملک « تفریم راکهب هاع نارد ه ینانامب
 ماجنا مهاوخیم هک ار یراک متسناوت . ابیرگید اجرای ددوب منش دو یک
 3و منارع قفوژب بلد مند _نکفلم و هتفعما م جفت تاعا و
 مدوخ یزوفو مدنک ار مياهسابل 1 دانم

 یدرس .مدنکفا هناخ ضوح لعاب ار یتسجفه وتسیرامها هاعآ فری
 دما هد لق تینا نب آ 6 دا رب" ترسب دلو ات یک
 هم یپآ نامه نیا مدرکیم ,  هناخ هب ار شدوخ یرتشیب تفرساپ
 هتش نآ رهار دوخ نت یفکبابما نآ هب شیپ هام كلي هک یدزج
 ناجی رهظ زور نآ ءرطاخ یروآ , نیمجنپبتبح ادرف . دناسرب دلدوب هدرک
 سج .دروآ دوسچوپ نم رد یصاخ . خرف یارب دیابو دوب ناعجاودزا درقنلاب
 ِ هناخزپش آرد یال زا تنیز هک مدرکیم  لفق رد ریل یتقو :دیرخم یه
 هک تسامنیم :نف هب دنلع ناناوج مجزا رگرز زیورپ یافآ ۲0 رد تهج نیموب دنکیم هاگن ارم دراد . دنچ درک زاب ار نامنراپآ رد و تخادنا
 و هتتفل# يرتم یلیم تشه یاهملیفهنیمز رد دبرجق دنچ دوخ نوک یاهلابخو زکف مدوخ یکدوک یایند_ كباب عرف اریز داعسیا تعرحب یب هلحب
 .یحاصتاطس) ینویزیوقت لایرسردیخیاخم دیشمج ظفاحم شتن یانیاب هک تساوخیم ملد . مدرکیم راس هتشوسن ارترم راوبد یور تعرد یویپق
 زا یرسسنه یاهراکرب هولاع رگرز هدادداشناردوخ یرته دادن (هارق انک رد ضوح رد هظحل نامه زین يا ارتآ ریزو تسا یبوخ نز زا یرپ ؛ دوب
 رفنیلامرهق ناونعراب نیدنچ هک تب مادسنا شرورپ مانعوخ ناراکهزرو  .تشاد رارق نم ودوب هتفاذگ خیزانو دوب مدرک هاضبا مه
 شزوو تیم هب هتسویپ یو , هتخاس دوخ بیصل ار نارهت یاههاگشاب مود دوخب یاهلوح مدمآ نوریب يتقو" زا یرب - دوب زور نامه خیرات « چیت
 . ددرگیم ینیب شیپ وا یارب یناغخرد هدیآ و دزرویم قفع و مدرک ار هناخ سابل و منیچیپ . تب هک یلاح ردو دز یدنخل رایهتفپ
 تس هسمحعمعمعم هتشن نیم یور » متفر نییشن قالطاب ..درکر کف شدوخ اب تفریم شرهوم فر
 ءرش.دروآ راهن میارب تنیز هک مدوب - هزود دنچ مگب وا هب هک نیا زا هح
 یودنزننیزرنا.دیچهتمآ ار رسما و یر هچ تطا یو
 زاءدرکیم یلارپ نم زا تشاد نیمز  احو :دسیونم و دنیمهفانا همون
 تفر هکسمودراب مدوبهدش دونییدوخ 1 . دوم مه یبوخ ردام

 مدرک هگنوامادنابتشپ زا هروایب رهن... دایاپ

 نم مگه منا یر و تنش تست بتا یولجاوانتقو . در ی ناوتی (هیق) ناوژدود ار شم امت ثوگ هک دوب 2) ناوژن مس
 0 فرظ .مديشک مدوخ فرطب و متفرگ ار . كنيمدوب هدناوخ درمو نز كي منا
 ۱ شاهلاثو تخیر شیاپ یور اذغ  نابرع یاههنیس . مدیدیم مچ متشاد
 هک دیشک الاپ ار شنمآد . درگ ننلب . تشادنینیس یوک ود لقم وا هتهرپ و

 یورملادن شتلهم ,تسا هد هچ دنیبن توکار كيباتيبرد نمو درز
 یاهمدآ لثم یروف .دوب هتسن نیمز . ۰ مدرکیم مگ ار دوخ متناد هاب
 خ.متسبیاهسویاپآر ,شنابلکرزب .. ما مدرک هچو تفذگ ردقچ ملافیبن
 تشاد نم یآپ و تسد ریز دوب هدش . نم و دلاشوپ ار ملق یروآرکس تل

 نیم یورب الت نیگرد ام درکیم رز. تمش نمهناخنیمز رب
 ومنغ خسم یاهبدآ رگنا نم و دف
 سیخشت دناوتیمن ار یزیچ هک یروک
 تم ریز ته اقا دا وب ده

 هتهرب هناخ شوح زا تیز یتقو
 رگید نم .تفر شقاطبو دش يراخ
 نه یاربو مدوب هدش لءاک هدرم ثاپ
 نم اما. دنک راف هک درکیمالتت نم. هدش زاغآ یازان یگدنز هلتحف ق# زا
 هناهاگ انا رمدوخو مدادیمن تصرف واب و نم ریارب تنبز رگید .دوب
 سلچ هناديم .مدادیم راثف وا یورب . نسم هک دنچ ره .دوب هدش یلاییزو

 یتسو تذل جواب یتقو دیشک لولط ً تاب یا فر دیس یا اسکی تداوم
 قاطاردندش زاب یاس ناهگ ا مدیسر تا هدش هک تروس ره شرک هستی ۲۳۰ ۳6 دا اوز مدوخ شیب اما ددنفرگیمن_یفچ ارم
 آرد مدرک از عمر . اوت اد ار مدوج را ین یشدزد گاه

 دول بانعریوصت توخزو تذل یایند . ار یشوفآ مه تل كلي او نفو
 ربن هگنل ید نایم هک مدید !ن مردپ

 مهب ار شیامنادف دتشأع و دو هداتنیا بت
 / قایفد رد .دوب هتفای_یاءزان

 ۱ اه یوم وق
 ُ ۰ هچغولپ رنآزود هک یتسار . مدرکیب
 و درگ روجو عمچ ابر دوخ تیز .تسا یمهبم و كارطخ ناریود

 مرنپ هباسنموتفرنو قاطابردزا . نتش یارب تنیز یتقو زور ره
 درک زاب ار دو دنیربک هک مید ار .شوخ سس اهمابلو فیت یاه فرظ
 فرطبو هنادرگیم اوه ردارنآ بالقو . هب ار دوخ مرکیم مس هاع
 - دیآیم هراد نم . او مناسرپ تسا وا یوربور هکیقلما ۱

 .موش لونثم وا ندیدب هثیش تشپ
 مامتا . رهظزادب زور نآ ات

 متین هراشب - ۱۸۱ هرابش ۳۷ هحفص ۲و



 |رنیلپاچیلراچ یاهلیس هک میتفگ مه البق رابکی ان
 ادرارف شجنس دروب" لوادتو  جیار یاهراعابناوتین
 ریودیچاریبب هقیطو هنالک .یاه یشزرا نآ لباتمدو
 ردوبدهاوخ ینبع شات هچ راکتیاو ب درک زداص مکح
 تواضقبوایمنی یمن یاری هک یناک رتشیب توچ
 یااهجاوم نینچ زا هک اهنآ تاباهتلا یتقو ت دنتشن
 ناتوانقورت هک دنفیرد درک شورا: تیم ین
 نینچستساهدوب نییاچ راک یاهخزرا زارت ریس یایخ

 :امنیس هراتس س ۱۸۱ هرامش .- ۴۸ *۳فص []

 دیناست ار یلراچ هعدش ینامک بیعت ینح یریگهجیت
 .دندوبمخوا راک یناسنا فلاوعو اهتزرا نوتفم و دادرکبم

 تناذگنامزنهتب .دیاب ار یعقاو توان نیاربانپ
 .دونحمیهیناعمونامز جیهرد واراکو ره هک میبد
 و رتستهزات یلوگ درنگیم نآ یور زا هچرهو دوهبمن
 ريزی .بیجعو دوتبم فک :تآرد یلوتاکت
 كياوتهبوانه یب نانچمه یلراچو هشت ادیب وا یازب
 ؛یشرانآناگددروحمم . تسا هام یقاب هنینرد هاب
 یارورددنیوگیمو دنربیمالاب فومیف كي هیاپ ات اروا يتح
 لباس زاربو زومرم یلایلد  شکختمو هداس تفرحرپ
 تراس هنعلاقوف .تیازد و شوه زا هک تل هتفو
 تیدفاوبلایشوپهوایلد زا هکنیا بیجعو س دنکیب
 .تبیدژارث نورد زاو"فقناوع فبرحت زاو یگدنز یاه
 : دننرپم تحضمو كاينک تاخت

 دآبیعت نح ادب دیاب ندینادنع یارب دنیوگیم
 دوش هدروآ نایمب یداع ریغ یدروم و دوش هتعگنارب
 یچاتامت نداد یاربو درذگیم هدعاق نیا زا یلراچ ام
 (ایجروجاب وا صقر یانحم) دریگیم هرهب وا فعاوعزا
 .یعونب هک وا نوذومآ تاکرح هب طقف نیلپاچ یلراچرنه
 سی وا یایوگ اما شوماخ ها هبیو .دهدیم تهابت الا
 یلجتواکنب - دوش رعحنم میمتنپ نوتفرپ شش
 نآ هارا یاربوا هک ینادیهبتو شیانن رد دیب ارثآ
 تک نخب یبنحم) دون جت « دروآیم مهارف
 یاونوو اه باقتب ندیچ و اذغ زیم شارآ یوعق
 اهنآیور یرتسکاخ یتح هک ,تفاطن تیاعم یارب یلراچ
 [شفک دنب ندروخ .- دوش هدروخ یلبتک شان دان
 ناوختنالتن شنک یاهخیم ندیسیل س ینورک ام هر لتم
 (دیمخخیم كي زاهدان اب نتسکش ماچ هب رهاظ دعیو
 تینهجوچیببکدنیآیم رظنب یزرغ نانج تاکرح نیا
 دنادش رکفو بامح اهنآ هک تفابرد ناوت

 دوم
 ینالاو ماتم ینراچراثآ نایمرد « الط ناگدنیوچ»

 شیرگو امنیس نارظن بحاص ییابزرا رد هتیبه هک دراد
 تاقو شیب ردو هتشگ روقنم امنیس خرات یاهلیف نیرتهب
 تن مدمآ اب مه مود ماقم ات

 راکیانبا نامه زا زیل یلراچ هوخ نيا زا ادج
 اب اره الف نو تفاد یصاخ یا آب تست
 نآییهت یارپ.هکلب .درادیم هطرع نآرد یرتشیب هقیلس
 نویلیم ي هب كيدرت یایرهو تل ءامهدراهچ دونم
 ناسسمز نآرد دره نیا هک ددرگیم لصتم ار رالد
 یلامزو كرزب یمقر یک ملیف كي یارب (۱8۲۵ لام)
 ناعتارب وا هک مينيبيم اضرف - دشیم بوصم ینالوط
 زا مقيف یادتبا نامهترد تدم هالوک یهنحص .دنچ نداد
 هکدهد نابنات .نفرگ هرهب رگشل یهایس نارازه دوجو
 .تنادیضودچالط نتسج یارب اسالآ یوسب مدرم موجه
 داداش یارب دشاب یروتنراک .دناوتیم دو نیا هک
 زا اردوخدناوب نآ فعل هب ات - ال هبمدرم قایتا
 عفاو رد لیوط فونص نیاو دنلاهرب حایحاو یگنسرک
 تب دناهدمآ ناجب هک تسا ینانک هوا مدنهد ناثن
 و دار نبا رد یلراچ روضح و دنشاب وجارجام هکنا
 یلراچ .تسنآ هاوک ؛ دیآیم شیپ وا یارب هک یتداوم

 .کیرولطنامه - تساهنت زین .تعیبط لبافمردو ارجام نیارخ
 نی( یگدنز - رم دوب مدرم ایرج یکدنزرد
 د ثبآ حرط یوحنب شراثآ رتتیباپ مامنردوا یناهت
 ارد یلراچ یلاهت متاو رد ودددیم ینیزک رعشیارجا هب
 ازم یلراچ رک رکاب هک یزانوسرپ نوچمه شیاهدیف
 دراد لر و مهم دویم

 عام صیبطناپمرد ازوا « یلاهت زین ملی نارد
 زا ریثپ بیسآ دنمروز رو كنرز یاهمدآ عانجاو
 دنگیمیراب اروالد نیوم تام هک میج كايب ميیبیم)
 .تروصبار یلراچ یربخیب تلاح تایرد یگنسرک طرف زا
 و هک راکت اروا هک دریگیم میمصتو دنیبیم خرم كني
 مروزیاههگ انوتچ هک دهدیم ناثن اعبولت ارج نیا
 (نهدرآرف دینهل دررم ار فیعن یاولوچوک دنناوتیم
 ماگ )وریگیم رثرف هحلاضمو .دافتلا حوم دروم هکنیاو
 «لیتایچروچ ۱ روا لر هک هایچروج» راهفر هب مک
 نا اصاو شاوع هنگ هکنباو یلراچ ٩ دنتیم یزاب
 روم درم تداتح كيرحت یاربایو دریگیم یزاب اروا
 ۱ گیم یلراچ هب ندخ ددنقلع هب رهاظت یه

 دوم
 یمزوک لب زا لماک رونکیراک كی ا ناکدنیوج

 یداصتا نارجبو رتف هک ینامز س تسا خیران زا ساخ
 وروآ دوجوب ینانا یاهتزرا یارب یا ءرات یاهقواق
 لربیلراچ هک مایف هبانتخا یانجص هب ميتک هان . دوب
 هراب ودسکعنتفرگ یارب ناراگنربخ یاضاقت هب دنعتورت و
 وروم یاقداح یطو دنوپیم اردوخ ةبلوا سردنم ساب
 دریگبم رارق یتشک نیروبام نت عون

 لیلا اره متر هک مراد تسوخ دیوگیم یلراج
 نت تروآرب مقوا تساوخ نیا مقاوردو دئرواب دایب
 را دلم زا ملیف نیا شیاهراک تسریف رد دوچ . تا
 ب مایف هکتسنآ رطاخب نیاو دم تموا یفدشن شوعارف
 یلراچ ملیق نيارد امو میخ هتخاس یصاخ ساونوو هتیط
 یی یار ورتالاتا مات ينبیم حوادار
 کال نیقر یانحم هب مین" هجوآ - دوشیم رها نآرع
 رارق یهجمابو .دنکیم ارجا لاگتچود كنکاب یلیاج
 یا ۷ ایاومرد رکعت دک هاگترب هل رد هبع نتفرگ
 :وثم ارسیما یبدنتخ راچد نیا یض هنحس

 وک و رب لم: یهتخاس
 لر مین دودج تملک زا یپ ۱۸۳۰ لاممد ۲27

 ستشگته ياه كينکت هب نتفای تسدو قطا یاهنیس رمع
 مليتخا- رکف ین نآ شعب و یرادرب ادم زیگنا
 مييمزتومیم یندرکت رواو بیجع تماص یاس بس
 | تن هاهاگآ الان ۵۱ و هتساخو زاسلیف هزکو ربم» هک
 یشیآوتیمواراک نا لاسرهب هک دنزیم نآ نتخاب هب

 . ... یلما یاهیاپ عقاورد هک تمام یامنی زا دعا
 ینیلدو ميساشيم نونکا مه هک تنا یلعتیم
 نیلج یوتحم یاب یارب نیا بلاج تسثا
 انامزنیارد تماع ملیق ثی تخاس رکق نامه
 یاهدنب دونآ رت .ینحل اب طع نیاردو تلا
 شه هدف اجو ونانآ نشد هک دیامنم نایب (ردوخ
 مه انیسجا ضقص نارگیزابزا یتبانآ رد هک -
 را هک «زیلویرتربد ميتبیم اضرف تننیآیمراتفرک
 ره ناضعم شنارامفرط و درد یتییوبح مادنا بنت
 ودتسا رادروشربهنادرمزیگناسوهلبز یعوت
 یر من نوتفمدوخ هک وا تساجاحتسلوفشمملیفزا
 دایب یققو .درگنیم دوخب هلقفاع مامح هنبآ رد ته دوخ
 دندروآیم مهارف یناههناهب نازاسلیف ریس هع ميروآیم

 نااتات عرب "تیر ترپ» یا لعیه یارم
 دونم هدیشج رتشیب_هزک ربلم»راک یتبریغ « ناب

 ۲۲ قم رد هیب






